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VANUIT HET BESTUUR 

 

 Dinsdag 16 februari a.s. zal er voor alle competitie spelende leden vanaf de 
C-jeugd een instructie bijeenkomst zijn over het gebruik van het Digitale 

Wedstrijd Formulier (afgekort DWF). Per team verwachten dat er minimaal 
4 leden aanwezig zijn zodat we tijdens de thuiswedstrijden geen 

onduidelijkheid meer hebben met het invullen van het DWF. De instructie 
wordt gegeven door Marion ten Barge. Ook scheidsrechter zijn op één van 
deze instructies van harte welkom. Uitnodiging met schema vind je in 

bijgaande brief. 
 Vrijdag 4 maart a.s. zal er officieel gestart gaan worden met de aanleg van 

de beachvelden achter de kantine van korfbalvereniging WIKO (16.00 uur 

door wethouder dhr. Wim Aalderink). Stichting Beachvelden Winterswijk zal 

hier een officieel tintje aan geven. 

 Een verzoek aan alle trainer/sters om er zorg voor te dragen dat (samen 

met de spelers/sters) ons materiaal na gebruik ook weer keurig opgeruimd 

wordt. De laatste tijd komen er nog al eens ballen in de ballenwagens van 

de Sport- en Turnhal of van zaal de Hazelder terecht. We krijgen ze wel 

terug maar het is toch maar een kleine moeite om gezamenlijk het 

materiaal in de daarvoor bestemde kasten op te ruimen. 

 De eerst volgende thuiswedstrijden zijn zaterdag 20 februari a.s. Opnieuw 

de mogelijkheid om een bijna volle zaterdag te genieten van volleybal op 

allerlei niveaus. Nodig eens een vriend of vriendin, ouder(s), partner uit om 

ook te komen kijken. 

Op maandag 1 februari jl. is Gerrie Jansen overleden. Gerrie was 

in het verleden een vaste waarde voor zowel ons 1ste als 4de 
dames team. Jarenlang heeft zij de kleuren van Wivoc verdedigd. 
Ook heeft zij geruime tijd de wedstrijdleiding onder haar hoede 

gehad. Al haar inzet als vrijwilligster voor de vereniging en haar 
sportieve prestaties hebben er voor gezorgd dat zij succesvol is 

voorgedragen voor de bondsspeld van de Nevobo. Gerrie werd 80 
jaar. Wij wensen haar levenspartner Corry Slagter en haar zus 
Gonnie Jansen veel sterkte met het dragen van dit verlies.  

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.  
Liever geen bezoek aan huis. 



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

 7100 AL Winterswijk www.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!! 

 Onze stagiaire Joshi Ockers heeft de laatste 3 maanden een 2-tal enquêtes 

gehouden. Ca. 65 leden hebben de moeite genomen om deze in te vullen en 
in te leveren. De 1ste enquête ging over het huidige reilen en zeilen binnen 

de vereniging en de 2de had betrekking op de toekomstige beachvelden en 
het gebruik hiervan. De uitkomsten zijn over het algemeen positief te 
noemen. 

o Gemiddeld is 95% tevreden over de sfeer in het team en op de 
trainingen. 

o Ook vindt 95% dat de trainer/ster de trainingen met plezier geeft. 
o 90% vindt dat alles goed geregeld is. 
o 93% vindt het goed dat er aan trainers/sters cursussen worden 

aangeboden. 
o 77% vindt dat er genoeg leuke dingen worden georganiseerd 

o 71% zal in de zomer gebruik gaan maken van de beachvelden 
o 33% zou het leuk vinden om wat te betekenen voor de organisatie 

m.b.t. het beachvolleybal (er zijn dus nog mensen die zich willen 

opgeven begrijpt het bestuur). 
o Over het moment van gebruik van de beachvelden lopen de 

meningen sterk uit één. 
 Als er aanvragen gedaan moeten worden voor extra zaalruimte dan deze 

graag versturen aan het secretariaat (Heike Nübel, info@wivoc.nl) 
 Als er nieuwtjes en/of foto’s zijn welke geplaatst kunnen worden in de 

Weekkrant, op de website en/of op Facebook dan deze doorsturen aan  

pr@wivoc.nl. Bob van Rijswijk zorgt er voor dat het nieuws op de juiste 
plaats zal verschijnen. 

 

Op 18 maart komt dames 1 van Coolen Alterno Apeldoorn naar Winterswijk om een clinic te 

geven aan onze ABC jeugd. Dit zal in de Hazelder gaan gebeuren van 19:00u tot 20:15u. 

Zij spelen op eredivisie niveau en staan op dit moment vierde in de poule.  

 
Aansluitend is er nog een clinic voor onze trainers, verzorgd door de hoofdtrainer Wilfried 

Groothuis (op foto rechtsboven). Deze clinic is van 20:30u tot 21:30u.  

Hij zal de trainers bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het trainersvlak en 

trainingsmethodes. Wilfried heeft jarenlange ervaring op het gebied van (jeugd)volleybal bij 

o.a. de NVS en onlangs nog Jeugd Oranje. Hij zou graag vooraf willen weten of er vragen zijn 

waar jullie antwoord op willen, zodat de clinic hierop aangepast kan worden. 

Aanmelden en vragen van trainers aan Wilfried kun je doormailen naar jeugd@wivoc.nl. 
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