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Algemene ledenvergadering Skopein WIVOC 
Betreft: Concept verslag van 30 mei 2022 
Locatie: Skopein, Winterswijk 
Aanwezig:   mensen (inclusief bestuur) 

 
 
 

1.  Opening door de voorzitter 
Voorzitter Mick Veenstra opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. Een aantal mensen heeft zich afgemeld 
voor de ALV: Ruben Kruisselbrink, Bob van Rijswijk, Rolendis Stemerdink, Bianca Matser, 
Ineke Beijers, Wim Navis, Geert Beijers, Marijn. 
 

3.  Verslag van de ledenvergaderingen van 15 november 
Het verslag van de ledenvergadering van 15 november wordt vastgesteld.  
 

4.  Terugblik seizoen 2021/2022 
Het is wederom een raar seizoen geweest en ook voor de nieuwe voorzitter een rare start. 
Trainingen en wedstrijden werden gestopt, was moeilijk om de planning rond te krijgen. We 

hopen op een beter volgend seizoen.  
De leden wordt gevraagd of iets beter had gekund, wat kunnen we mee nemen mocht zich 
een soortgelijke situatie gaan voordoen? 
Als je je enthousiast aanmeld voor verlenging seizoen denk je niet aan bijvoorbeeld de 
meivakantie waardoor je nauwelijks een team op de been kan krijgen. In de gaten houden. 
Laatste wedstrijd voor verlenging was dit jaar gepland op Paas zaterdag, is niet handig. Mick 

zal checken hoe dit volgend jaar zit. 
 

5.  Verslag commissies 
 
Technische commissie: 
De zaal en teamindeling was een flinke puzzel maar is gelukt. Mannenmiddag was groot 

succes, voor herhaling vatbaar. TC gaat meer samenwerken met recreanten, nieuwe instroom 
voor competitieteams gaat beginnen bij recreanten en stroomt daarna door naar passend 
team. Voor de coaching van de mannen zijn nog plekken vrij, ook is een nieuw TC lid nodig 

voor de dames. 
 
Kledingcommissie 
Begin van seizoen begonnen met nieuwe wedstrijdkleding, veel positieve reacties, ook fijn dat 

dames keuze is geboden uit 2 broekjes. Alle coaches en trainers hebben trainingspak 
ontvangen, met kerst al kapot. In overleg met Leugemors en Erima vervangen, helaas zelfde 
problemen. Nu is besloten andere lijn te kiezen.  
Kledingcommissie heeft nu rechtstreeks via app gecommuniceerd naast de nieuwsbrief, is 
directer. Wordt door aanwezigen heel helder gevonden, ook makkelijker om te reageren. 
 

Recreanten 
Grote terugval in aantal recreanten, is punt van zorg. Met PR is afgesproken dat er meer 
aandacht voor komt op Facebook en in de krant. De aanwezige leden weten zo ook niet hoe 
dit op te pakken. Voor de recreanten wordt nog een trainer gezocht voor de dinsdagavond en 

woensdagochtend. 
 
Beachcommissie 

Zoekt nog iemand die mee wil helpen met organisatie beachweek. 
 
Toernooicommissie 



 

 
 
 
 

Volleybalvereniging Skopein Wivoc BIC RABONL2U 
Ratumseweg 44 IBAN  NL62 RABO 0371 2707 07 

7106 CH Winterswijk 
info@wivoc.nl www.wivoc.nl 

 

 

 
- 2 - 

 

Zoekt nog iemand die mee wil helpen met organiseren toernooien, vele handen maken licht 
werk. 
Arbitrage 

• Het begin van het afgelopen seizoen kende wat problemen omtrent de leveringsplicht. 
Dat is door het zelf regelen van scheidsrechters en de aanmelding van Wendy 
Ordelmans als regioscheidsrechter uiteindelijk opgelost maar dit is iets wat we voor 
aankomend seizoen moeten voorkomen. Hiervoor is er met H1, D1 en de TC om tafel 
gezeten waardoor we voor aankomend seizoen een oplossing hebben. De 

toekomstplannen hierover zijn nog in de maak. 

• Er wordt op 16 juni door een aantal scheidsrechters deelgenomen aan een 
vaardigheidstraining zodat zij tot en met de eerste klasse mogen fluiten. Mocht je 
hierbij willen aansluiten, laat het mij dan weten. 

• Het rondkrijgen van de scheidsrechters indeling bleek lastig waardoor er aan het 
begin van het seizoen aan ieder lid gevraagd werd om het spelregelbewijs te halen. 
Hier is door een aantal leden op gereageerd en er heeft zelfs een team een speciale 
avond hiervoor uitgetrokken. Super! 

• De wens blijft bestaan om ieder lid scheidsrechter te laten zijn waardoor de vraag om 
je spelregelbewijs te halen via www.volleybalmasterz.nl nog steeds staat. 

6.  Tussenstand financiën 
Vanwege Corona is er veel geld overgebleven. Dit seizoen heeft tot dusver positief resultaat, 
er komen nog wel wat kosten zoals de bond, kleding en trainers.  

 
Gevraagd wordt waarom er dan toch (zoveel) geld betaald moest worden voor feest? Waar is 

Happy Hour gebleven, klinkt alsof vereniging iets terug doet? Waarom niet na de laatste 
wedstrijd in de sporthal, beheerder verdient ook mooie afsluiting. Dat je daar apart naar toe 
moet als je geen wedstrijd hebt geldt ook voor de Switch. Penningmeester geeft aan dat iets 
in communicatie fout is gegaan, hij is puur op feestcommissie afgegaan. Feestcommissie heeft 
aangegeven bij Mick dat aantal keuzes achteraf niet zo handig waren. Bij Skopein was geen 
ruimte en na 2 jaar Corona wilde feestcommissie iets groters en iets feestelijkers. Heeft 
commissie zelf geregeld, niet alles even tactisch. Vereniging heeft bijdrage aangeboden voor 

feest. Volgend jaar zal feest weer in kantine van de sporthal plaatsvinden.  
 

7.  Vertrouwenspersoon 
Afgelopen 1,5/2 jaar niet gehad. Overwogen om binnen vereniging iemand te zoeken, omdat 
iedereen wel connecties heeft is besloten om extern vertrouwenspersoon aan te stellen. 
Skopein Wivoc haakt aan bij initiatief vanuit De Uitdaging, 2 lokale juristen, een man en een 

vrouw nemen dit op zich. Skopein Wivoc is hiervoor aangemeld, als het rond is zal het op de 
site gemeld worden. 
 

8.  Vacature penningmeester 
Er is nog steeds geen nieuwe penningmeester gevonden. Mick heeft binnen vereniging 

iedereen met enige financiële affiniteit wel gesproken. Financiële verantwoordelijkheid klinkt 
heel zwaar. Functie kan ook door 2 personen bekleed worden.  
Bestuur vraagt leden of het akkoord is om boekhouding uit te besteden als niemand gevonden 
wordt, een algemeen bestuurslid is makkelijker te vinden waarschijnlijk. Mag uiteraard niet 
teveel kosten. 
ALV gaat met algehele stemmen akkoord. 
 

9.  Jubilaris 25 jaar lid 
Kim Klaver is 25 jaar lid. Kim wordt gehuldigd en ontvangt een presentje en bloemen. 

 

10.  Rondvraag en sluiting 

• Materiaalcommissie wil graag nieuwe ballen aanschaffen.  
• Kledingcommissie: kleding scheidsrechters is stil blijven liggen, onderbrengen bij 

Kledingcommissie? Klinkt logisch, precieze verdeling eerst nog bekijken gezien contacten 
Marion met de Bond. 

http://www.volleybalmasterz.nl/
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• Beach: stichting Beachvelden is stichting die los staat van Skopein Wivoc, Wivoc is hierin 
wel deelnemer met WIKO en HCW. Bij WIKO, eigenaar kantine, gaat het niet goed en zij 
wilden van alle deelnemers extra bijdrage. HCW en Wivoc waren het hiermee niet eens. Er 

zijn veel gesprekken gevoerd, ook met bemiddelaar. Afgesproken dat WIKO plan zou 
maken, deadline is inmiddels al 3x verstreken en er ligt nog niets. Tussentijds is het nu 
opgelost met Avanti, dit is niet ideaal. Het is een erg ingewikkeld verhaal, wordt vervolgd. 

• Bij wedstrijden altijd problemen met tellers, er moet een strakke lijn komen. Verdeling is 
er wel, elk team moet zelf ook indeling maken wie wanneer. Personen die niet komen 
moesten eens weten welk probleem ze veroorzaken. Is niet de bedoeling dat 
scheidsrechter, die door de Bond is aangewezen, een teller zoekt. Dit is taak van team dat 

speelt. Richting komend seizoen reminder sturen via aanvoerders. 
• D1 heeft vaak vroeg corvee en ruimt eigen veld ook op na wedstrijd, is dit anders te 

regelen? Niek zal hiernaar kijken. 
• Volgende keer ALV ook week van tevoren via app aankondigen? Goed idee. Nieuwsbrief 

zal ook vernieuwd worden. 
• VOG voor komend seizoen, hoe vaak is dit nodig? Eens in de 3 jaar werd geadviseerd, 

Monique zal nakijken hoe dit nu zit. 

 
De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur.  

 


