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Algemene ledenvergadering Skopein WIVOC 
Betreft: Concept verslag van 15 november 2021 
Locatie: Skopein, Winterswijk 
Aanwezig:  38 mensen (inclusief bestuur) 

 
 
 

1.  Opening door de voorzitter 
Voorzitter Geert Beijers opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. De 
agenda is iets aangepast. 

 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

Een aantal leden heeft zich afgemeld voor de ALV: Rolendis Stemerdink, Foeke Wijbrandi, Kim 
Klaver, Bernard Berendsen, Robert Leukenhaus, Ans Tolkamp, Lieke Beusink, Nicole te 
Winkel, Julia Teunissen, Maarten Tankink, Henk van Huet, Fransien van Keulen, Gabrielle 
Holtslag, Henk Stemerdink, Saskia te Morsche, Madelon van den Berg, Ozlem Ozdemir, 

Wilfried Roerdink. 
 
Er is 1 ingekomen stuk, een verslag van de recreantencommissie. Dit is te lang om voor te 
lezen, afgesproken wordt dit in zijn geheel op te nemen in de notulen: 
 
Verslag Recreantencommissie.  
We hebben een vreemd jaar achter de rug, maar we hebben toch aardig wat kunnen 

volleyballen. 
Beachen 
De beach velden waren al vroeg in het voorjaar beschikbaar en daar werd op m.n. op 

woensdagochtend dankbaar gebruik van gemaakt. Geert Beijers  gaf  daar training en dat 
werd zeer gewaardeerd. Ook werd er tweemaal een recreatief beachtoernooi georganiseerd 
met als drijvende kracht Heidy Hobbelink. Ook dit toernooitje werd zeer hoog gewaardeerd. 
Trainingsgroepen  

De trainingsgroepen van de recreanten zijn behoorlijk geslonken, mede doordat er enkele 
spelers c.q. speelsters zijn gestopt en omdat er meerdere spelers/speelsters competitie zijn 
gaan spelen. Maar, doordat er de mogelijkheid is om zowel een competitie-  als een 
recreatieve-licentie te hebben, worden over en weer tekorten voor de wedstrijden handig 
opgevangen. Daarvoor dank. 
De dames trainen op de Dinsdagavond en Woensdagochtend o.l.v. Ineke Beijers. Voor haar 

zoeken we nog iemand die haar plaats zal gaan overnemen. 
De gecombineerde trainingsgroep van HS4 en HR1 op dinsdagavond is vanwege de grootte 
opgesplitst:HS4 en enkele Heren Recreanten trainen op de dinsdagavond in de Sporthal o.l.v. 
Bram Heinen. HR1 met aanvullend competitiespelers met recreatieve licentie en enkele dames 
uit de mix-teams trainen op de donderdagavond in de Alma o.l.v. Eddy Fukkink en Rien 
Rabbers. 

Lettercompetitie  

We zijn de Lettercompetitie in gegaan met 4 teams: DR1 (Dames Recreatief),  HR1 (Heren 
Recreatief),  XR1 (Mix Recreatief) en XR2. Alle teams spelen in de Lettercompetitie in de kring 
Groenlo van Nevobo-Oost en spelen 4 avonden per seizoen een competitie. “Letter" slaat op 
de letters waarmee de poules worden aangeduid. 
DR1 is begonnen in de E-poule en werden daar kampioen. Dat betekent promotie naar de D-
poule en daar wisten de dames zich te handhaven samen met  2 andere teams, 4 wedstrijden 
en allemaal 8 punten. Vergelijkbaar met 2e, 3e klasse competitie.  

HR1 is begonnen in de A-poule en werd daar overduidelijk 1e. Promotie is niet mogelijk, maar 
er worden dan wel punten verzameld voor de regionale kampioenschappen. Mocht iemand 
denken op welk niveau er gespeeld wordt: vergelijkbaar met 2e klasse competitie. De 2e 
speelronde volgt op 18 november.  
XR1 (Mix Recreatief 1) begon de Lettercompetitie onderaan, omdat het als “nieuw” team 
ingeschreven werd. Dit schijnt administratief niet anders te kunnen,  maar het resulteerde in 

de 1e en 2e ronde wel tot kampioenschappen en bijbehorende promotie naar de C-poule. 
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XR2 startte de competitie in de C-poule en werd daar ook kampioen en speelt de 2e 
speelronde in poule B op 24 november.  
Spiekerman-toernooi 

Een delegatie van onze mixers speelden op 22 oktober mee met het Spiekerman-toernooi. 
Deze avond werd afgesloten met een 1e plaats en een schaal bitterballen.  Gefeliciteerd ! 
Vacatures 
Alvast vooruitlopend op de zaken, maar wij zoeken dus nog iemand,  of meerdere,  om de 
grote lege plekken, die Ineke en Geert zullen achterlaten, in te vullen. Tot zover…. 

 

3.  Verslag van de ledenvergaderingen van 7 en 21 juni 2021 
In de vergadering van 7 juni werd de statutenwijziging besproken. Vanwege ondertal was het 
nodig binnen 2 weken een nieuwe vergadering uit te schrijven. In de ALV op 21 juni werden 

de statuten met algemene stemmen goed gekeurd. 
De notulen van beide ledenvergaderingen worden vastgesteld.  
 

4.  Financiën: 
a. Jaarrekening 2020-2021 
De jaarrekening wordt besproken.  
b. Verslag van de kascontrolecommissie 
Ilona en Melissa hebben controle uitgevoerd, zag er goed uit. Het formulier is door hen 
getekend. 

c. Decharge bestuur 2020-2021 
De ALV verleent het bestuur decharge. 
d. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie  
Marion ten Barge en Lars Abbink worden de nieuwe leden van de kascontrolecommissie. 
e. Begroting 2021-2022 
De begroting wordt goedgekeurd door de ALV. 
 

5.  Bedanken arbitrage en wedstrijdsecretariaat 

Normaal gesproken worden beide aan het einde van het seizoen bedankt voor al hun inzet. 
Vanwege Corona ging dat afgelopen seizoen niet door. Toch hebben beide ondanks het 
Corona jaar of juist dankzij flink wat werk moeten verzetten. Marijn Ros en Rianne Annevelink 
ontvangen daarom lovende woorden, een bloemetje en applaus.  

Rianne is net voor de zomer gestopt met het wedstrijdsecretariaat. In Niek Teunissen hebben 
we gelukkig een goede opvolger gevonden. Rianne heeft de functie maar liefst 12,5 jaar 
vervuld, vanwege al haar inzet, mailtjes, gesprekjes en telefoontjes vraagt het bestuur 
daarom aan de ALV om har tot lid van verdienste te benoemen. Dit wordt met luid applaus 
aangenomen. 
 

6.  Jubilaris 25 jaar lid 
Peter Meijnen. Helaas kon Peter niet aanwezig zijn maar de bijbehorende attentie zal bij hem 
bezorgd worden. 
 

7.  Supportclub / sportakkoord 
 

• Support- of superclub initiatief vanuit de Nevobo.  
• Volleyballen in de breedste zin van het woord. 
• Aansturing vanuit samenwerkende verenigingen. 
• Groot draagvlak creëren voor de volleybalsport. 
• Volleybalvisie voor de komende 10 jaar. 
• Vereniging staat centraal. 

• Sportakkoord, initiatief vanuit overheid. 
• Nationaal, regionaal en lokaal. 
• Breedte sport, meedoen, maatschappelijk. 
• Visie op sport voor de komende 2-3 jaar. 
• Bewegen staat centraal. 

Beide kunnen elkaar versterken! 
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8.  Huishoudelijk Reglement met bijbehorende formats van de commissies 
Tijdens de ALV op 21 juni zijn de statuten goedgekeurd, het Huishoudelijk Reglement wat 
vandaag op de agenda staat is daaraan gekoppeld. De statuten zijn vrij kort gehouden, de 

uitwerking van zaken staat in het Huishoudelijk Reglement zodat je als club niet voor elke 
wijziging naar de notaris hoeft. In de presentatie zijn een aantal highlights er uit gehaald. 
 
De ALV keurt het Huishoudelijk Reglement goed, zo kan Wivoc weer 20 jaar vooruit. 
 

9.  Bestuursverkiezing 

Aftredend volgens rooster secretaris Monique ten Hoeve. Herkiesbaar. 
De secretaris wordt met applaus herkozen voor een derde termijn. 
 

Aftredend volgens rooster plus extra jaar conform besluit ALV 26 oktober 2020, voorzitter 
Geert Beijers. Niet herkiesbaar. 
 
Voor de functie voorzitter heeft zich bij het bestuur gemeld Mick Veenstra. 

De nieuwe voorzitter wordt met applaus gekozen. 
 
Geert Beijers biedt excuus aan voor artikel in de krant, dat stond er eerder in dan bedoeld en 
dat was niet zo netjes. 
 
Vervolgens neemt Bert ten Pas het woord om Geert te bedanken voor alles wat hij gedaan 

heeft en afscheid van hem te nemen. Hij sprak de afgetreden voorzitter toe en benoemde 
enkele kenmerken welke typerend voor Geert waren. Naast deze woorden waren er een 
boeket bloemen en een mooie culinaire bon namens het bestuur en een Tapas bon van heren 
3. 
 
Daarmee was de koek nog niet op want de vergadering werd door Bert gevraagd of men er 
mee in kon stemmen om Geert te benoemen tot erelid. Opnieuw applaus. In zijn dankwoord 

aan alle leden, (ex)-bestuursleden en sponsoren wenste het trotse erelid de vereniging het 
allerbeste vanuit een stabiele basis en financiële gezonde situatie en schonk de vereniging een 
zandvlakker om de beach velden in goede conditie te brengen en te houden.  
 
Hierna ontvangt ook Bert ten Pas een bloemetje omdat hij een deel van de taken van de 
voorzitter heeft overgenomen in het laatste jaar en hij hiermee nu er een nieuwe voorzitter 
aantreedt stopt.  

 

10.  Website Skopein Wivoc 
Vervolgens wordt Ruben Kruisselbrink naar voren gevraagd om de nieuwe site te presenteren. 
Deze is ontworpen door een collega van Ruben, Ruben doet de PR kant. De vorige site was 
zeker 5 jaar oud. De nieuwe wordt deze week gelanceerd, moet nog wel een beetje worden 

opgepimpt. Karin heeft teamfoto’s en paar actiefoto’s gemaakt, verzoek is of iedereen leuke 
stukjes wil blijven aanleveren. 
 

11.  Rondvraag en sluiting 

Karin geeft aan dat D4 afgelopen vrijdag gezamenlijk de scheidsrechtercursus heeft gevolgd. 
Als ieder team dat nou doet dan kunnen we met elkaar het probleem oplossen. 

 
Bianca geeft aan dat in het format voor de toernooicommissie staat dat 4 of 5 personen nodig 
zijn. Die zijn er nu niet. Mogelijk kan het bedrijventoernooi verplaatst worden naar de beach 
velden. We moeten elkaar niet frustreren. Een paar recreanten hebben inmiddels de 
organisatie van het oliebollentoernooi opgepakt. 
 

Marion is bezig uniforme kleding te regelen voor de scheidsrechters. Omdat de shirts klein 
vallen is passen wel noodzakelijk. Samen met Marijn Ros van arbitrage zal ze dit oppakken. 
 
We staan er positief voor, met respect voor elkaar seizoen afmaken. 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur.  

 


