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VANUIT HET BESTUUR 

 ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 26 OKTOBER A.S., AANVANG 19.30 UUR 

THE GALLERY (SERVICETHEATER SKOPEIN, MEDDOSESTRAAT 8, WINTERSWIJK) 

AGENDA ZIE VORIGE NIEUWSBRIEF. 

 Vanuit de ledenadministratie krijgen we regelmatig door dat het opzeggen 
van het lidmaatschap niet correct gebeurt. Afmelden kan nooit via de 

trainer. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie!!! 
 Maandag 2 november a.s. Oud papier ophalen door de vaste ploeg met hulp 

van Dames 2 en heren recreatief woensdagavondgroep. 

 De volgende thuiswedstrijden vinden plaats op zaterdag 31 oktober a.s. 

 Vrijwilligersmiddag / avond zal dit seizoen plaatsvinden op zondag 24 
januari a.s. vanaf 15.00 uur. Uitnodigingen volgen nog. 

 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. 

 

   

Even voorstellen…….Vertrouwenscontactpersoon 

Tijdens de ledenvergadering in mei ben ik door de leden 

aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. 

Ik wil me graag even aan jullie voorstellen, uitleggen wat de 

functie vertrouwenscontactpersoon inhoud en met welke vragen 

je bij mij terecht kunt. 

Mijn naam is Marjan Roerdinkveldboom, ik ben 54 jaar en woon 

in Winterswijk. In het dagelijkse leven ben ik 

mantelzorgconsulent. Ik volleybal al ongeveer 40 jaar, op dit 

moment met veel plezier in dames 2. In april heb ik de cursus 

vertrouwenscontactpersoon bij het NOC NSF gevolgd. 
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Graag wil ik jullie vertellen wat ik als vertrouwenscontactpersoon(VCP) voor jullie, 

leden, ouders van jeugdleden, begeleiders, trainers, kaderleden en bestuursleden 

kan betekenen. Een VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor 

iedereen die met ongewenst gedrag te maken krijgt en hierover wil praten. Onder 

ongewenst gedrag verstaan we onder andere pesten, discriminatie, lastig gevallen 

worden, seksuele intimidatie. Je kunt ook bij mij terecht als je je niet veilig voelt 

in en buiten de sporthal. Wanneer je dan contact met mij opneemt, gaan we 

samen bekijken hoe en met wie het probleem opgelost kan worden. Dit kan dus 

betekenen dat ik je moet doorverwijzen naar iemand binnen of buiten de 

vereniging. Maar alles gaat in goed overleg met jou. Elke vraag zal ik in 

vertrouwen behandelen. Ik moet het bestuur wel (anoniem) op de hoogte brengen 

van de vraag / het probleem. 

Op deze manier werken we eraan dat iedereen op veilige en prettige manier kan 

volleyballen bij Wivoc. 

Je kunt mij bereiken via het mailadres vertrouwenscontactpersoon@wivoc.nl. 

Ik maak dan zo spoedig mogelijk een afspraak met je. 

Met vriendelijke groet, 

 

Marjan Roerdinkveldboom 

Stagiaire en gastvrouw Joshi Ockers 

Sinds het begin van dit seizoen hebben we binnen onze 

vereniging Joshi Ockers als stagiaire werkzaam vanuit haar 

opleiding aan het Cios RijnIJssel. Joshi is op de dinsdag en 

vrijdag bij de jeugd actief als assistent-trainster. Tijdens de 

thuiswedstrijden zal zij namens Wivoc optreden als gastvrouw.  

Haar taak is dan om de scheidsrechters en tegenstanders te 

ontvangen en van de nodige informatie te voorzien. Hierbij moet 

je denken aan het aanwijzen van de kleedkamer, speelveld, wedstrijdformulier 

laten invullen, verstrekken van consumptiebonnen etc. 

Daarbij zal zij ook nog wat andere zaken oppakken zoals het houden van een 

tweetal enquêtes, uitzoeken wat we nodig hebben voor de beachvelden, 

organisatie vrijwilligersmiddag / avond. Wij zijn erg blij dat Joshi deze taken voor 

haar rekening neemt en wensen haar veel succes. 
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 Wivoc vergeet scheidsrechters niet 

In de periode van 3 tot en met 11 oktober was het de week van de 
scheidsrechter. Ook Wivoc, op initiatief van Kim Klaver als 

coördinator, heeft hier aandacht aan geschonken. Middels een kleine 
attentie, voor zowel de eigen als de aangewezen scheidsrechters, 
wilde men onderstrepen dat er geen wedstrijd gespeeld kan worden 

zonder deze vrijwilligers. 

 
 

Heren woensdagavondgroep recreatief is op zoek!! 
 

Onze heren recreatief op de woensdagavond zijn op zoek naar mannen die op de 
woensdagavond een gezellig potje willen volleyballen en misschien af en toe in 

toernooiverband de kleuren van Wivoc willen verdedigen. Leeftijd en vaardigheid 
is niet direct van belang, je moet wel gezellig en een teamsporter zijn. De 
trainingen vinden plaats in zaal de Hazelder en beginnen om 20.45 uur. Kom 

gerust binnenlopen, neem je sportspullen mee, meld je even bij Robert Bekker 
(trainer/speler) en je kunt geheel vrijblijvend en gratis 4x meetrainen.  

 

 

Gelukkige prijswinnares logo-puzzel Zaalsportkrant 2015. 

Donderdag 8 oktober j.l. heeft mevr. Oonk-Leefers uit handen 
van Nanet Hubers van Leugemors Sport de waardebon t.w.v. 
€ 50,00 in ontvangst mogen nemen. Zij had ( evenals 22 

andere inzenders) alle logo's terug gevonden in de diverse 
advertenties van de Zaalsportkrant 2015. De trekking vond 

donderdag 1 oktober jl. plaats en Mevr. Oonk-Leefers kwam als 
winnares te voorschijn. Dochter Heleen had er voor gezorgd 
dat de juiste oplossing via de mail werd ingestuurd. De 

gelukkige prijswinnares vertelde dat zij al wel wist wat ze wilde 
gaan aanschaffen maar dat is voor het voorjaar.  
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Trainingsshirt speciaal voor Wivoc 
 
Dit trainingsshirt is speciaal door Nanet en Emiel van Leugemors 
Sport 2000 ontworpen voor Wivoc. Misschien een leuk 

verjaardags-, Sinterklaas- of Kerstcadeau. 
 

 
 

 


