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In Memoriam Marieke van Dalen 

Op maandag 9 januari jl. ontvingen wij het droevige bericht dat door een 

noodlottig ongeval Marieke van Dalen is overleden. 

Marieke, speelster van ons eerste dames team, werd slechts 24 jaar. 

In de korte tijd dat zij lid is geweest van onze vereniging heeft zij laten zien dat zij 

meer in haar mars had dan alleen maar speelster zijn. 

Haar inzet, enthousiasme en de hoeveelheid energie welke zij telkens aan de dag 

wist te leggen kun je best uniek noemen. Marieke was in het 1ste jaar dat ze lid 

was ook trainster van enkele jeugdteams en zou dit lopende seizoen eigenlijk de 

functie van technisch jeugdcoördinator gaan vervullen. Helaas voor de vereniging 

ging dit niet door omdat Marieke meer uren kon gaan invullen bij haar werkgever 

Team Beweeg Wijs. 

Samen met dames 1 werd afgelopen jaar het fel begeerde kampioenschap behaald 

en in deze feestvreugde liet Marieke zich van een heel andere kant zien. 

“Feestbeest" zoals de dames haar afgelopen week omschreven. 

Zowel het team als de vereniging gaan haar erg missen en wensen haar vriend 

Renze, haar ouders, haar beide zussen, schoonouders, overige familie en vrienden 

veel sterkte toe om dit verlies te dragen. 

Op zaterdag 14 januari jl. hebben ca. 700 aanwezigen, het team en het bestuur 

afscheid genomen van Marieke in een imponerende afscheidsdienst met de titel 

"Forever Young". 

Iedereen binnen de vereniging heeft de gelegenheid gehad, door het tekenen van 

het condoleanceregister, zijn of haar gevoelens voor Marieke op papier te kunnen 

zetten. Het bestuur zal er voor zorgen dat de vele mooie en lieve woorden aan 

Renze zullen worden overhandigd. 

Marieke, rust zacht. 
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Vanuit het bestuur 

 We zijn nog steeds op zoek naar een bestuurslid PR & Sponsoring. Een 

functie welke wij ook erg graag ingevuld zien worden om de afspraken met 

o.a. de sponsoren na te komen. Hiervoor zoeken wij nog iemand 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 aan via info@wivoc.nl of neem contact op met één van de overige 

bestuursleden. 

 

 Helaas heeft onze jeugd zaterdag 7 januari niet kunnen deelnemen aan de 

NOJK waarover wij U in de Nieuwsbrief van december hebben geïnformeerd. 

Gezien de winterse omstandigheden juist op deze zaterdag heeft de 

begeleiding besloten om niet naar het Twentse land af te reizen. Zowel het 

KNMI als Rijkswaterstaat adviseerden vanaf vrijdagmiddag al om zaterdag 

niet de weg op te gaan als het niet nodig was. Veel verenigingen hebben 

hier gehoor aangegeven. Helaas had de Nevobo niet de wijsheid en moed 

om over te gaan tot een algehele afgelasting. Veel kritiek was dan ook het 

gevolg en nu bestaat er de mogelijkheid dat het toernooi alsnog een 2de 

ronde gaat krijgen op zondag 29 januari a.s. 

 Afgelopen weken heeft de Technische Commissie diverse gesprekken 

gevoerd met de trainers, spelers en speelsters van beide 1ste selecties over 

het seizoen 2017-2018. Beide trainers hebben aangegeven aan het eind 

van dit seizoen te stoppen. Dit betekent dat de TC op zoek zal moeten naar 

nieuwe trainers en/of trainsters. Vanuit beide teams zijn afgevaardigden 

aangesteld waarmee de TC in contact zal blijven over de wensen en 

voortgang voor het komende seizoen. 

 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. 

 

 Het lijkt allemaal nog zo ver weg maar de voorbereidingen voor het 

Beachvolleybalseizoen 2017 zijn achter de schermen alweer opgestart. Zo 

staan er al 4 derde divisie toernooien op de kalender: op de zondagen 

28 mei en 18 juni mogen de heren hun vaardigheden tonen en op 16 en 

23 juli is het de beurt aan de dames. Als er vanuit de vereniging mensen 

zijn die één of meerdere toernooien willen organiseren dan is daar in goed 

overleg zeker ruimte voor. Neem hiervoor contact op met Geert Beijers via 

het e-mail adres voorzitter@wivoc.nl. 
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Verdere informatie m.b.t. een vaste trainingsavond en mogelijkheid tot 

reserveren volgt komende maanden via de Nieuwsbrief en natuurlijk op 

zowel onze website als op die van de Beachvelden. 

 

 Vanaf vandaag is onze nieuwe website online. De mensen van PR hebben 

hier de laatste twee maanden hard aan gewerkt om een totaal nieuwe stijl 

neer te zetten. In samenwerking met Esselink.nu moet er nu weer een site 

staan welke up-to-date is. Heb je misschien nog op- en of aanmerkingen 

geef dit dan door aan de PR-commissie zodat zij er mee aan de slag 

kunnen. 

Het adres: www.skopeinwivoc.nl of www.wivoc.nl. 

http://www.skopeinwivoc.nl/

