
Volleybalvereniging Wivoc BIC  RABONL2U 
Postbus 469 IBAN  NL62 RABO 0371 2707 07 

 7100 AL Winterswijk www.wivoc.nl 

 

 

 
Erevoorzitter: Jan Mulder 

Ereleden: Gerrie Jansen, Ineke Beijers-Holders, Joop Doornheim, Joop Beijers, 
Wim Hoogland en Franklin Vlam 

Bondspenning: Lien Hoogland en Joop Beijers 
Bondsspeld: Gerrie Jansen en Wim Hoogland

 Nieuwsbrief 16 september 2015, jaargang 4 nummer 3 

VANUIT HET BESTUUR 

 

 Deze week is als bijlage bij de Winterswijkse Weekkrant de 1ste  editie van de 

Zaalsportkrant 2015 verschenen. Een uitgave waar de 7 deelnemende 

zaalsportverenigingen best trots op mogen zijn.  

 Op zondag 6 september is er in de Hazelder gestart met een trainerscursus. 

Deze wordt gegeven door Roy Wassum. Vanuit Wivoc doen er maar liefst 10 

leden aan mee. Vanaf medio januari 2016 hebben we dan maar liefst 10 

gediplomeerde trainers/sters erbij. Mooi werk vanuit de TC. 

 Zoals reeds eerder aangegeven willen wij dat er ook binnen Wivoc veilig en 

vertrouwd gesport kan worden. Hier hoort ook bij dat alle trainers/sters over 

een Verklaring Omtrent Gedrag beschikken. De voorbereiding door het 

secretariaat zijn afgerond. De aanvraag bij het ministerie is goedgekeurd. 

Het is alleen nog wachten op e-herkenning en dan kunnen we de aanvragen 

voor de VOG’s indienen. 

 In het seizoen 2016-2017 bestaat Wivoc 50 jaar. Als bestuur willen we hier 

best aandacht aan schenken maar daarvoor hebben we ideeën en 

vrijwilligers nodig die deze kar willen trekken. Meld je aan bij info@wivoc.nl. 

 Op 19 december a.s. organiseert FC Winterswijk haar 10de Playbackshow. 

Ook wij zijn hiervoor uitgenodigd. Als er leden zijn die er zin in hebben deze 

competitie aan te gaan met de andere (zaal) sportverenigingen meld je dan 

even aan bij pr@wivoc.nl. Voor de kids is er een kids-competitie in de 

middag. De playbackshow vindt plaats in schouwburg de Storm. 

 Wegens te weinig belangstelling voor de wedstrijd Nederland – Italië op 

maandag 28 september in Apeldoorn gaan we hier als vereniging helaas niet 

naar toe. 

 De eerste thuiswedstrijden vinden plaats op zaterdag 10 oktober a.s. Dan is 

er een (bijna) volledig programma in de sport- en turnhal. 

 Opnieuw zijn er enkele belangrijke stappen gezet voor de aanleg van de 

beachvelden. In deze nieuwsbrief en op de ALV informeren wij iedereen over 

de stand van zaken. 

 Tijdens de laatste zware lootjes van het bloemenplakken werd er een kleine 

time out ingelast. Voorzitter Geert Beijers maakte van de gelegenheid 

gebruik om iedereen alvast te bedanken voor de inzet maar ook om Geert 

Nekkers namens het bestuur te benoemen tot “lid van verdienste.” 
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Geert had te kennen gegeven dat hij op de 1ste dag van het Volksfeest voor 

het laatst als “koploper” de wagen door de straten van Winterswijk te zullen 

begeleiden. Onder applaus van de aanwezigen werd hem de verenigingsspeld 

overhandigd. 

 

 
 

Geert zijn 50ste keer als “koploper” 

 

 

 

Uitnodiging ledenvergadering maandag 26 oktober 2015 

Algemene ledenvergadering maandag 26 oktober 2015, aanvang 19.30 uur. 

Bij The Gallery, Meddosestraat 8, Winterswijk. 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter  
2. Mededelingen en ingekomen stukken door secretaris Heike Nübel 
3. Verslag van de ledenvergadering van 18 mei 2015 (te vinden op de site 

www.wivoc.nl) 

4. Verslagen van de commissies (Jeugd, recreanten, technisch) 

5. Financiën  
a. Jaarrekening 2014-2015 
b. Verslag van de kascontrolecommissie 

c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
d. Begroting 2015-2016 

Pauze 

6. Beachvelden 

7. Afronding oud papier 

8. Wivoc 50 jaar 1 augustus 2017 

9. Algemeen 

10. Rondvraag 

11. Sluiting  
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Bloemencorso 2015 

Ook dit jaar wist Wivoc weer een mooie bloemencorsowagen op de weg te brengen 
tijdens het afgelopen Volksfeest. Met dank aan allen die op welke wijze dan ook 
hebben bijgedragen met het tot stand brengen van deze wagen. Inderdaad het 

werd: ‘3x een scheeprecht’. De publieksprijs was dit keer voor de creatie van 
Wivoc. Helaas beoordeelde de vakjury de wagen met een 9e plek 

 

 
 

 

Trainingsshirt speciaal voor Wivoc 

 
Tijdens de onlangs gehouden koopavond bij Leugemors Sport 2000 hadden Nanet 
en Emiel voor een verrassing gezorgd. Zij hadden een speciaal Wivoc trainingsshirt 

laten maken. Helaas viel de opkomst tegen maar het hieronder afgebeelde shirt is 
en blijft te koop. Uiteraard ook de overige artikelen welke je nodig hebt om op een 

juiste verantwoorde wijze te kunnen volleyballen. 
 

 
 

 

Gemeente Winterswijk verstrekt subsidie voor aanleg beachvelden !! 
 
Dinsdag 15 september jl. hebben wij officieel te horen gekregen dat de gemeente 

akkoord is gegaan met onze subsidie aanvraag voor de aanleg van de zo lang 
gekoesterde beachvelden. 

We kunnen rekenen op een bijdrage van € 15.000,--. 
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Zoals in een eerdere Nieuwsbrief al is aangegeven zullen deze velden aangelegd 
gaan worden op het terrein van de Stichting Sportvelden Honesweg. 

De aanleg gebeurt in samenwerking met Wiko korfbal en HCW handbal. De 
planning is dat we, nadat ook de Provincie haar officiële goedkeuring heeft 
gegeven, starten met de aanleg begin maart 2016. De oplevering en in 

ingebruikname zal dan aansluitend aan het einde van het zaalseizoen 2015-2016 
zijn. 


