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VANUIT HET BESTUUR 

 

 Zondag 10 januari jl. zijn in zaal de Hazelder maar liefst 10 trainers/sters 

van Wivoc geslaagd voor de cursus VT-2. Wij feliciteren Monique, Madelon, 

Ruben, Cas, Sandra, Marijn, Ramon, Elke, Suzanne en Michael. 

 De eerst volgende thuiswedstrijden zijn zaterdag 30 januari 2016. 

Vooraf aan de wedstrijden zal Martijn Roerdink teamfoto’s maken welke 

geplaatst gaan worden op de website en eventueel gebruikt gaan worden 

voor stukjes in de krant. 

 Voor de aanleg van de beachvelden zijn we nog op zoek naar mensen die 
zich hier op welke wijze dan ook voor willen gaan inzetten. Denk aan aanleg 

en gebruik. Gelukkig hebben zich al 3 mensen gemeld namelijk Geert 
Nekkers, Coen Beijers en Franklin Vlam maar we kunnen zeker nog meer 

mensen gebruiken. Heb je interesse meld je aan via voorzitter@wivoc.nl 
(Geert Beijers) 

 Via de pr commissie ( Bob van Rijswijk) hebben de betreffende 

vrijwilligers/sters de uitnodiging gekregen voor de vrijwilligersmiddag/ 
avond op zondag 24 januari a.s. vanaf 15.00 uur bij Servicetheater 

Skopein. Bob heeft nog niet van iedereen een reactie ontvangen of men wel 
of niet komt. Graag even doorgeven als je dit nog niet gedaan hebt via 
pr@wivoc.nl 

 De algemene voorjaarvergadering zal worden gehouden op maandag 23 
mei a.s. Aanvang 19.30 uur. Noteer deze datum alvast in je agenda!! 

 Zoals eerder is aangegeven gaan we als vereniging voor alle trainers/sters 
een “Verklaring Omtrent het Gedrag” aanvragen. De eerste aanvraag is 
gedaan en gelukt. De procedure is als volgt: 

 Secretariaat vraagt deze via de e-mail aan bij het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Hiervoor heeft het secretariaat het juiste e-mail 

adres nodig van de trainer/ster) 
 De betreffende trainer/trainster krijgt via de e-mail een verzoek van 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie om een aantal gegevens in te 

vullen en akkoord te gaan met de aanvraag. 
 De trainer/ster krijgt een bevestiging van het feit dat de aanvraag in 

behandeling is genomen. 
 Zijn er geen strafbare feiten gepleegd dan ontvangt de trainer/ster 

binnen 4 weken bericht. Is dit wel het geval dan neemt het ministerie 

binnen 8 weken een beslissing. 
(afhankelijk van de bevindingen) 
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 Bij toekenning ontvangt de trainer/ster schriftelijk de aangevraagde 
VOG en stuurt een (digitale)kopie aan het secretariaat ter bevestiging 

dat de VOG verstrekt is. 
 Omdat het hier om vertrouwelijke gegevens gaat willen wij alle 

trainers/sters vragen om aan het secretariaat ( info@wivoc.nl) het   

e-mail adres door te sturen welke voor bovenstaande procedure 
gebruikt dient te worden. 

 Afgelopen week heeft Monique van de Berg aangegeven, dat zij met 
onmiddellijke ingang stopt met het aanvragen van zaalruimte voor de 
vereniging. Als er nu aanvragen gedaan moeten worden dan deze graag 

versturen aan het secretariaat (Heike Nübel, info@wivoc.nl) 
 Op zaterdag 13 februari a.s. is er weer de jaarlijkse dropping voor de jeugd. 

De opgavebriefjes dienen uiterlijk dinsdag 19 januari a.s. ingeleverd te 
worden bij de trainer/ster of in de map in het hokje van het 
wedstrijdsecretariaat leggen. 

 Goed nieuws hebben we ontvangen van Kim Klaver (scheidsrechters- 
coördinator) In de 1ste helft van dit seizoen zijn er 5 nieuwe scheidsrechters 

bijgekomen. Esmé Schreurs, Milou van Dam, Anke van Londen, Jesse 
Linneweever en Kim zelf. Mirthe van Londen zal in de 2de helft waarschijnlijk 
haar bevoegdheid halen, Corné Dingemans heeft V4 gehaald, Ramon 

Geerdink en Vincent Kruisselbrink gaan in de komende tijd op voor hun PVB 
code V4. Puck, Miriam en Marjan zijn voornemens de online test te doen. 

Een stap in de goede richting, maar Kim blijft op zoek naar scheidsrechters 
zowel beginnende als mensen die voor de regio willen fluiten. Van groot 

belang als Dames 1 dit jaar gaat promoveren. Nogmaals: “zonder 
scheidsrechter kan er geen wedstrijd gespeeld worden.” 
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