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VANUIT HET BESTUUR 

 

 Maandag 7 december a.s. Oud papier ophalen door de vaste ploeg met hulp 

van heren 2 en dames recreatief woensdagavondgroep. Dit wordt een 
legendarische avond omdat dit de laatste keer zal zijn dat Wivoc oud papier 
op mag halen. Het bestuur zal voor een passende verrassing zorgdragen. 

 De eerst volgende thuiswedstrijden zijn zaterdag a.s. 

 Ook Wivoc zal met een act deelnemen aan de 10de Playbackshow van FC 
Winterswijk op zaterdag 19 december a.s. in de Storm. Entreekaarten zijn 

te verkrijgen bij Bob van Rijswijk via pr@wivoc.nl. 
 Uit de pers heeft iedereen kunnen lezen dat ook de provincie Gelderland de 

subsidie van € 25.000,00 definitief heeft toegezegd voor de aanleg van de 

beachvelden. We zijn nog op zoek naar mensen die zich hier op welke wijze 
dan ook voor willen gaan inzetten. Denk aan aanleg en gebruik. Heb je 

interesse meld je aan via voorzitter@wivoc.nl (Geert Beijers). 
 Om al onze ambities waar te kunnen maken zijn we dringend op zoek naar 

versterking binnen de Technische Commissie (TC). Op dit moment staat 
Corné er alleen voor. We hebben hier momenteel 3 vacatures. Zowel voor 
de heren- als dameslijn zijn we op zoek naar iemand die de TC wil helpen 

en bij de jeugd zijn we hard op zoek naar een jeugd coördinator. Voor 
verdere informatie kun je bij Corné terecht of stuur hem een mail via 

tc@wivoc.nl (Corné Dingemans)  
 Verslag van de goed bezochte Algemene Leden Vergadering is binnenkort te 

lezen op de website www.wivoc.nl  

 Momenteel wordt er regelmatig gewerkt aan het up-to-date maken en 
houden van onze website. Input vanuit de leden is een eerste vereiste om 

een website leuk te houden. Stuur passende teksten en goede foto’s (niet 
vanaf een mobiel) door aan pr@wivoc.nl. (Bob van Rijswijk). Alleen samen 
kunnen we er voor zorgen dat Wivoc onder de aandacht komt en blijft. 

 Voor het rondbrengen van de bedankbrieven op de Pas zoeken wij nog 1 of 
2 mensen. Dit moet gebeuren 19 of 20 november a.s. 

Graag even aanmelden bij voorzitter@wivoc.nl  (Geert Beijers). 
 Joshi Ockers (stagiaire CIOS RijnIJssel) zal jullie komende weken vragen 

om 2 enquêteformulieren in te vullen. Als bestuur vragen wij om jullie 

medewerking. Het is voor ons van belang te weten wat er leeft onder de 
leden en wat de leden verwachten van de beachvelden en voor Joshi is het 

natuurlijk belangrijk voor haar studie ( 2de jaars CIOS). 
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NeVoBo verplicht Digitaal Wedstrijd Formulier !! 

 
Zoals reeds eerder door Yvet Marwa-Kranen is meegedeeld, zullen we 

voorlopig per wedstrijd met 3 tellers/sters moeten werken i.v.m. de invoer 
van het Digitale Wedstrijd Formulier(DWF). Wil ieder team zich hier aan 

houden!! Ook denken we dat het goed is om op korte termijn op een 
dinsdagavond uitleg en instructie te geven over het DWF. Indien de datum 
definitief is, horen jullie dit van ons. We gaan er dan vanuit dat alle 

competitiespelers/sters deze bijeenkomst bijwonen. Wij denken aan een 
vroege en late sessie voor de uitleg van het DWF. 

 

 
Digitaal Wedstrijd Formulier 

Vooraf en Aan tafel 
  (het is best nog wennen) 

 
Heren recreatief woensdagavond zoekt mannen!!! 

 
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. Neem je 
buurman gerust mee. 

 


