
Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 
 
Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. 
Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. 
 

 Opening 

 Moniek opent de vergadering 

 

 Notulen vorige vergadering 

 Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. 

 

 Ingekomen stukken/mededelingen 

 De vereniging kan ongeveer 5 jaar lang nieuwe shirts aanvragen, ongeveer 3 teams per 

seizoen. 

 Alle spelers tassen, wedstrijd shirts en trainer –en coaches kleding moeten worden 

teruggegeven aan een bestuurslid, zodat deze volgend jaar weer kunnen worden 

uitgedeeld.  

Voor de jeugd is dit al gebeurd.  

 24 mei hebben Barbera en Kaylie mee gedaan aan concours Hippique. Het was iets 

anders als verwacht, maar wel als leuk ervaren. Volgend jaar hopen we weer mee te 

kunnen doen.  

 8 september is de scheidsrechter cursus voor de Stadscompetitie.  

22 september start het seizoen voor de Stadscompetitie.  

 Aly Postma stopt met haar functie in het bestuur van de Stadscompetitie. De vraag aan 

de stadscompetitie leden, wie haar wil opvolgen. Er heeft zich tot dusver niemand 

aangemeld.  

 17 augustus 2015 beginnen de trainingen weer, vanaf 3 september is de kantine weer 

open. 

 22 september 2015 begint de Nevobo competitie weer.  

 Er zijn een aantal mensen die stoppen met het trainen geven van een team en/of het 

coachen van een team: 

 Lubertus stopt met het trainen geven van D2 SC. 



 Gerika stopt met het trainen geven en coachen van de C’s. 

 Diana stopt met het coachen van mini 1. 

 Niek is klaar met stage lopen en zal volgend seizoen de C’s gaan trainen. 

 Alfred stopt met het coachen van de meisjes A. 

 Bovenstaande personen hebben alleen een bon ontvangen als dank voor hun inzet. 

 

 Bestuursverkiezing 

 Er is een vacature voor de functie van PR (, schrijven van kleine verslagjes, foto’s en 

verslagjes sturen naar kranten en het WIJHKO nieuws maken) en website onderhoudt.  

 Gerla wordt bedankt voor haar inzet binnen deze functie en licht kort toe wat de functie 

inhoudt. 

 Niemand meldt zich aan als opvolger. 

 Wim haakt hier even op in: ‘’Denk er goed over na, we doen alles samen, als vereniging.’’ 

 Het WIJHKO nieuws wordt vanaf heden digitaal. 

 Er zijn ook vacatures voor:  

 Technische commissie 

 Trainers  

 Coaches 

 Tijdens de vergadering is er niemand die zich aanmeld voor bovenstaande functies. 

 

 Verslag technische commissie 

 Zie bijlage. 

 Vraag van een lid: Hoe gaat het in de winter met de zaal, i.v.m. verandering 

trainingstijden? 

Jan is er mee bezig, maar het regionaal overleg (met meerdere verenigingen) heeft nog 

niet plaats gevonden. Er is een mogelijkheid een team te laten trainen op 

maandagavond. 



 

 Begroting 

 Sinds tijden een negatief resultaat dit seizoen. 

 De subsidies zijn erg gedaald, vanuit de gemeenten en de Stadscompetitie wordt 

duurder. 

 Ondanks bovenstaande gegevens een eigen vermogen van ongeveer €24,000.00. 

 Geen contributie verhoging dit seizoen. 

 Er komt een vraag over de inkomsten; hoe kan de sponsor bij inkomsten staan? 

Wim legt uit dat wij, door een contract te hebben afgesloten met Sport Inn en Hummel, 

geen kosten meer maken voor nieuwe kleding. Wij krijgen als het ware hier een bepaald 

bedrag voor. De bedrukking moeten wij zelf betalen, maar hier hebben we sponsors voor. 

Vandaar de kosten voor nieuwe kleding en sponsoring bij inkomsten staan.  

 Berry vraagt: Zijn er geen bestuurskosten? Ga op z’n minst uit eten met z’n allen. 

 Het bestuur geeft aan dat dit ook wel gebeurd, maar dat er weinig kosten worden 

gemaakt vanuit het bestuur. 

 Men geeft aan dat dit best meer mag, het bestuur mag best meer declareren. 

 

 Kascommissie 

 Krista en Ron waren dit seizoen de kascommissie. 

 Er is niets gevonden tijdens de kascontrole. 

 Krista treedt af  Marije Keuning volgt haar op. 

 

 Jeugdzaken 

 Op tafel liggen de ‘’’10 gouden regels’’, deze staan ook in het vernieuwde 

jeugdreglement.  

 Vorig seizoen zijn de trainers en coaches van de jeugd naar een voorstelling geweest van 

Positief Coachen, in de schouwburg in Meppel. Dit seizoen hebben de ouders, 

trainers/coaches jeugd en het bestuur een cursus gevolgd in het Positief Coachen.  



Het Positief Coachen is opgenomen in het vernieuwde jeugdreglement en wordt tijdens 

de training en wedstrijden gebruikt. 

 Er is zijn voor de jeugd een aantal activiteiten georganiseerd afgelopen seizoen: 

 Nieuwjaarsinstuif voor de mini’s. 

 De C-jeugd is naar een wedstrijd geweest van Landstede Zwolle. 

 De A meiden hebben een eigen vriendentoernooi mogen organiseren. 

 De uitslagen van de jeugd, dit seizoen: 

 MA1 is als 2e geëindigd.  

 C-mix is als 5e geëindigd. 

 Mini 1 is als 3e geëindigd. 

 Mini 2 is als 3e geëindigd. 

 Mini 3 is als 7e geëindigd. 

 A meiden worden dames, C-mix is nog onduidelijk (i.v.m. een eventueel jongens team), 

Mini 1 en 2 worden C’s en er blijft nog 1 mini team over.  

 De jeugdcommissie spreekt haar dank uit naar de trainers en coaches, dit seizoen. 

 Iris Brinkman is toegevoegd aan de jeugdcommissie.  

 

 Jubileum feest 

 WIJHKO bestaat dit jaar 15 jaar. 

 Zaterdag 10 oktober 2015 vindt het jubileum feest plaats.  

 De vereniging vraagt de leden een vrijwillige bijdrage van €10,00 en men moet zich 

opgeven voor het feest. 

 Voor de jeugd wordt er iets anders geregeld. 

 Alles is nog ‘’topgeheim’’. 

 

 Rondvraag 



 Lubertus geeft aan dat het belangrijk is nu meer reclame te maken voor de vervroegde 

tijd van de H1. Misschien oud leden vragen, die zijn gestopt om de trainingstijd van de 

Heren. De heren spelen hier ook een grote rol in. 

 Otilia geeft aan dat er nog een trainer/coach wordt gezocht voor de B-jongens, als dit 

team door kan gaan (als er genoeg jongens zijn). 

 Jan geeft aan dat 20 september 2015 de eerste thuiswedstrijden zijn.  

 

 Sluiting 

 Moniek bedankt Koop en Lia. 

 Daarna sluit ze de vergadering en nodigt iedereen uit voor het afsluitende mixtoernooi.  

 

Bijlage 
 
Verslag technische commissie 
 
In het seizoen 2014 – 2015 hebben teams zowel met de NeVoBo competitie als met de stadscompetitie 
meegespeeld. 
 
Bij de stadscompetitie waren dit; 

 4 dames teams,  

 1 heren team, 

 2 mix teams.  
 
Bij de NeVoBo waren dit;  

 2 dames teams,  

 1 heren team,  

 1 meisjes A,  

 1 C mix, 

 3 mini teams 
Er zijn geen teams die promoveren of degraderen. 
 
Elke maandagavond trainden de groep recreanten. 
 
Helaas is aan het einde van het seizoen Arend Krikken door ziekte uitgevallen als trainer van Heren 1. 
 
Op de maandagavond hebben we een gezamenlijke training gehad voor Dames 1, dames 2 en de A 
meisjes. Bij de eerste trainingen was er een hoge opkomst, maar gaandeweg werd het minder. Wij 
hebben besloten dit  komend seizoen niet meer te doen. 
 
Voor komend seizoen hebben we de volgende teams: 



 
NeVoBo 

 3 dames teams 

 1 heren team 

 1 B mix 

 2 C teams 

 1 mini team 
 
Stadscompetitie: 

 4 dames teams 

 1 heren team 

  ? mix team(s) 
 
De trainingstijden zijn als volgt: 
Maandagavond:  
19.00 tot 20.15 uur B mix  
20.15 tot 21.30 uur de recreanten 
 
Donderdagavond: 
18.30 tot 19.30 uur C1, C2, mini’s 
19.30 tot 20.45 uur D2, D3, stadscomp. D1 
20.45 tot 22.00 uur D1, H1, stadscomp D3 en D4 
 
Dames 1 zal met de huidige spelers doorgaan, net zoals de heren en alle stadscompetitie teams. 
Voor D 2 en D 3 zullen er twee “selectie” trainingen gegeven worden, waarna bepaald gaat worden in 
welk team ze komend seizoen gaan spelen. 
  
Omdat de heren nu eerder gaan trainen zal Lubertus stoppen als trainer van de stadscompetitie Dames 
2. Wij hebben Harry Meijer bereidt gevonden deze trainingen komend seizoen te gaan verzorgen. 
 
We hebben voor de heren een trainer nodig, dit hebben we bij sportdorp Drenthe neergelegd. 
 
De wedstrijden van de NeVoBo teams zijn op een later tijdstip aangevraagd. Wij hopen de eerste ronde 
om 15.30 uur te gaan spelen en de tweede ronde om 17.30 uur.  
 
Voor komend seizoen zijn we nog op zoek naar: 
 

 Coach D2 NeVoBo 

 Coach D3 NeVoBo 

 
 


