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Vanuit het bestuur 

 
 Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering, waar de 

invulling van diverse vacatures centraal stond, hebben wij gelukkig een 

behoorlijk aantal vacatures kunnen invullen. Hans Abbink zal de functie van 

penningmeester op zich nemen, Saskia te Morsche gaat de jeugd 

vertegenwoordigen in het bestuur, Melissa Meeuwzen en René te Morsche 

vormen de kascommissie. Ook de kleding- en materiaalcommissie is nu 

ingevuld met Nicole te Kortschot, Karen Dunnewold en Rudi Teunissen. 

 

 Gisteren heeft Monique ten Hoeve aangegeven dat zij het secretariaat wil 

gaan runnen. Wij als bestuur zijn natuurlijk erg blij met deze positieve 

wending in het geheel en heten jullie allemaal van harte welkom en wensen 

jullie veel succes. 

 

 Blijft nu alleen nog de vacature van bestuurslid PR & Sponsoring open 

staan. Hier zoeken wij nog iemand voor met enig commercieel gevoel en 

die gemakkelijk contacten kan leggen met potentiele sponsoren. Heb je 

interesse voor deze vacature en wil je nadere informatie meld je dan aan 

via info@wivoc.nl of neem contact op met één van de overige 

bestuursleden. 

 

 Zoals iedereen ongetwijfeld al is opgevallen is de nieuwe wedstrijdkleding 

nu ook voor alle teams beschikbaar. De gekozen kledinglijn voor zowel 

senioren mannen en vrouwen als de jeugd vind je op bijgaande flyer. De 

flyer is hierna opgenomen en wordt ook als bijlage meegestuurd met deze 

nieuwsbrief. De eerder genoemde prijs van de Hoody’s € 35,- voor de jeugd 

en € 40,- voor de senioren (incl. naam en Wivoc jubileumlogo) is geldig tot 

en met 31 december a.s.  
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Kijk ook eens naar de mooie rugtas voor de jeugd. Met deze tas op je rug 

kun je veilig fietsen van en naar de sport- en turnhal. 

 

 Wij horen nog wel eens dat men de Nieuwsbrief niet heeft ontvangen. Als je 

twijfelt aan de juistheid van je e-mail adres waarop je de Nieuwsbrief wilt 

ontvangen geef dan even het juiste adres door aan: 

ledenadministratie@wivoc.nl 

 

 Eén dezer dagen ontvangen de seniorleden een e-mail van het bestuur. 

Hierin nodigen wij jullie vrijblijvend uit voor een persoonlijk gesprek waarin 

zaken besproken kunnen worden welke je “dwars zitten” of volgens jou 

“beter kunnen”. Onze insteek is om jullie een extra mogelijkheid te geven 

om deze zaken rechtstreeks met bestuursleden te bespreken. Natuurlijk is 

de Algemene Ledenvergadering het platform waar je ook terecht kunt. 

 

 Volgens ons zijn er nog een behoorlijk aantal leden die verenigingskleding 

van de afgelopen seizoenen niet ingeleverd hebben. Dit geldt voor zowel 

shirts, broeken, trainingspakken als tassen. Al deze kleding is eigendom van 

de vereniging! De kledingcommissie heeft een verzoek gekregen vanuit het 

bestuur om alles in te nemen, te sorteren en daar waar mogelijk bruikbare 

kleding in eerste instantie gratis aan de leden aan te bieden. Niet bruikbare 

kleding af te voeren met als eindresultaat dat straks, in de nu nog overvolle 

kledingruimte in de sport- en turnhal, er plek is voor onze nieuwe kleding 

en overige materialen. Binnenkort volgt omtrent het inleveren van de 

kleding nog nadere informatie.
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Van de jubileumcommissie 

 

 

Op 2 september 2017 viert WIVOC haar 50 jarige jubileum. 

Deze dag wordt er van alles georganiseerd, waaronder 

jeugdactiviteiten, een reünie, een beachvolleybaltoernooi en 

uiteraard een spetterende feestavond! 

In de aanloop naar de jubileum dag is WIVOC al druk bezig 

met het verzamelen van materiaal van de afgelopen 50 jaar. Heb jij nog leuke 

foto’s of bijvoorbeeld een oud wedstrijdshirt, wij ontvangen het graag. Foto’s 

mogen gemaild worden naar wivoc50jaar@outlook.com, het liefst met jaartal en 

toelichting. Lever je de foto’s liever bij ons in of heb je iets nostalgisch van zolder 

weten te plukken, laat het ons weten, dan mailen we je het adres toe waar het 

ingeleverd kan worden. 

Like onze facebookpagina ‘WIVOC 50 jaar’ om op de hoogte te blijven van de 

jubileum dag en om alvast tussen de oude foto’s te snuffelen.  

Wij kijken uit naar de jubileum dag en hopen alle (oud) leden te mogen 

verwelkomen! 

Jubileumcommissie WIVOC 
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“Onbeperkt; De wereld aan mijn voeten.” 
 

Van Peter Karreman, bondscoach paravolley Rwanda (v/h bondscoach Nederlands 
zitvolleybalteam) kregen wij het volgende verzoek: 

 
Om het zitvolleybal in Nederland bij iedereen bekend te maken en om het 
paravolley in ontwikkelingslanden in Afrika te ondersteunen, verzoek ik jullie om 

dit boek zoveel mogelijk bij jullie leden onder de aandacht te brengen. 
Het boek is een aanrader en zal het zeker goed doen als relatie of kerstgeschenk. 

 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief is een preview van het boek bijgevoegd. 

Beste vrienden van het volleybal, 
 

Passie voor het volleybal zal bij mij wel eens aangeboren kunnen zijn. 
En passie voor het zitvolleybal (paravolley) heeft mij gegrepen, toen ik daar in 

2004 mee in aanraking kwam. 
 
De tijd heeft sindsdien niet stilgestaan. Na jaren bondscoach te zijn geweest 

van de Nederlandse heren zitvolleybal, heb ik mijn activiteiten verlegd naar 
het ontwikkelingsland Rwanda (Afrika). 

Op vrijwillige en onbetaalde basis, train ik de nationale teams van Rwanda 
voor enkele weken per jaar. Met die geringe inspanning hebben de mannen 
van Rwanda zich weten te plaatsen voor de Paralympische Spelen in Londen 

(2012).  
En afgelopen jaar hebben de dames van Rwanda deelgenomen aan de 
Paralympische Spelen in RIO. 

Een verdienstelijke en unieke prestatie. 
 

Het oefenkamp van de Rwandese dames in Nederland (begin juli 2016) is in de 
media niet onbelicht gebleven. En ook tijdens de Paralympische Spelen kreeg 
het team de nodige aandacht in kranten en op de Nederlandse televisie. 

Het verhaal zet zich nu voort in het boek: 
“Onbeperkt; De wereld aan mijn voeten.” 

 

 
 
Het boek verhaalt over al mijn ervaringen en anekdotes van de afgelopen 
jaren. Het gaat vooral over het beste uit jezelf halen in een vrijwel kansloze 
omgeving. Het gaat meer over ‘overwinnen’ dan over ‘winnen’.  
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Het gaat over teamontwikkeling, een sportorganisatie neerzetten, diplomatiek 
handelen en management pur sang. Maar vooral over de weg van 13 meiden. 

 
Het boek is te bestellen via de webshop van Stichting GVMedia: 
www.gvmedia.nl/boeken. 

 
Bij voorinschrijving is het boek met een korting van 20% te bestellen. 

Van de normale prijs van € 24,95 voor de aanbiedingsprijs van € 19,95. 
Geef kortingscode GEJJW2392H mee. 
 

Wil je meer weten van het Paravolley of het boek, schroom dan niet om 
contact met me op te nemen. Ik verzorg clinic’s, demonstraties en/of lezingen. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Peter Karreman Stichting Uitgeverij GVMedia 
Bondscoach Zitvolleybal Rwanda Rijksstraatweg 27 
 1969 LB Heemskerk  
Telefoon 06 - 215 00 352 0251 207420 
Facebook https://www.facebook.com/PeterKarremanCoach www.gvmedia.nl 
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