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Vanuit het bestuur 

 Volgens de laatste informatie vanuit de gemeente starten de verenigingen 

op maandag 6 maart de eerste trainingen in sportzaal de Vliertuin! Voor ons 

betekent dit, dat op woensdag 8 maart a.s. de recreanten de eer hebben 

om als eerste volleyballers gebruik te maken van deze nieuwe zaal. Hoe 

e.e.a. geregeld gaat worden m.b.t. toegang, materiaalopslag etc. is bij ons 

nu nog niet bekend. Zodra hierover duidelijkheid is zullen wij de betreffende 

trainsters, trainers en trainingsgroepen direct informeren. Algemene 

mededelingen hierover volgen dan in de eerstkomende Nieuwsbrief. 

 

 Hoe kunnen wij iemand over de streep trekken om de bestuursfunctie PR & 

Sponsoring te gaan bekleden? Al geruime tijd plaatsen wij op verschillende 

momenten een oproep voor deze o zo leuke job binnen onze vereniging. Er 

zijn zoveel dingen te melden, zeker in een jubileum jaar. Het gaat hier 

met name om het PR gedeelte.Wie durft deze uitdaging aan, want we 

zijn het toch min of meer verplicht tegenover onze sponsoren en alle leden 

om er voor te zorgen dat wij regelmatig in de schijnwerpers staan. Wie oh 

wie gaat ons helpen?? Heb je interesse stuur even een e-mail naar 

info@wivoc.nl en wij nemen contact met je op. 

 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. 

 In de maand mei is het weer zo ver. Het jaarlijkse bedrijventoernooi wordt 

dan weer gehouden in de sport- en turnhal. Met de deelname van ca 50 

teams doen we veel mensen een plezier en voorzien we in een behoefte. 

Ook onze recreanten genieten jaarlijks van dit toernooi. 
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Nu al plaatsen wij een oproep om de toernooicommissie, met bijna een 

volledig nieuwe bezetting, te ondersteunen wanneer zij vragen om hulp 

(bijv. Een avondje fluiten, ondersteuning wedstrijdsecretariaat). Mede door 

de opbrengst van dit recreatieve toernooi kunnen wij ook weer wat extra 

zaken regelen voor alle leden. 

 Het Beachseizoen komt er weer aan. Voordat we kunnen starten met het 

spelen op het zand zal het beschermfolie en het blad verwijderd moeten 

worden. Aansluitend zal het gehele terrein vlak gemaakt worden. Dit gaat 

waarschijnlijk begin april gebeuren. Hiervoor zoeken we een aantal 

"harken" en "bladblazers". Neem hiervoor contact op met Geert Beijers via 

het e-mail adres voorzitter@wivoc.nl. Reserveringen kunnen ook al weer 

gedaan worden via de website van beachvelden.nl. Voor Skopein Wivoc is 

opnieuw de donderdagavond de vaste avond waarop gespeeld kan gaan 

worden. Op deze avond zullen we tijd en ruimte reserveren voor die 

mensen die spontaan willen komen beachen. 

 Onze nieuwe website is nu al weer een paar weken online. De mensen van 

PR hebben hier de laatste 2 maanden hard aan gewerkt om een totaal 

nieuwe stijl neer te zetten. In samenwerking met Esselink.nl staat er nu 

weer een site 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 is nu aan onze leden om deze website interessant te 

houden door regelmatig nieuws aan te leveren over je team, een 

volleybalnieuwtje, een evenement etc. 

 

 De eerder uitgestelde vrijwilligersmiddag zal nu plaatsvinden op 

zondag 19 maart a.s. van 15.00 -18.00 uur bij Servicetheater 

Skopein. Geef je hiervoor even opnieuw op zodat wij weten op 

hoeveel mensen we kunnen rekenen. 

 

 Ter afsluiting van het seizoen 2016-2017 handhaven we de traditie van 

Happy Hour. Zaterdag 15 april (na afloop van de laatste thuiswedstrijd) 

nodigt het bestuur IEDEREEN uit voor deze traditie van 19.30 - 22.00 uur in 

de kantine van de sport- en turnhal. 

 

 Voor enkele zaterdagen zijn we op zoek naar een EHBO-er / 

sportverzorger/ster. Dit ter vervanging van Debbie omdat zij niet alle 

thuiswedstrijden aanwezig kan zijn. Beschik je over deze vaardigheden 

meld je dan aan via info@wivoc.nl. 
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Bingo en een dropping, het blijft altijd leuk!! 

Afgelopen zaterdag was het weer zo ver. De jeugdcommissie had voor de jeugd 

weer twee activiteiten op het programma staan. Voor de jongste jeugd was er 

's middags een bingo met allerlei variaties op het traditionele spel en ruim 

voldoende prijzen voor iedereen. Vol enthousiasme werden de nodige kruisjes en 

streepjes gezet. Nadat de jongsten waren voorzien van wat te drinken en te 

snoepen gaf de klok alweer half vijf aan. Einde van een gezellige middag en voor 

de organisatie tijd om de kantine van Wiko weer op orde te brengen zodat alles 

weer op tijd gereed stond voor de dropping. Vanaf half zeven kwamen de "politie 

agenten" binnen om een tactisch plan te bespreken hoe men toch vooral zoveel 

mogelijk groepen kon "scoren" (onderlinge competitie). Vanaf zeven uur werd de 

jeugd binnengelaten. Een korte uitleg van de spelregels, het meenemen van 

diverse zaken welke retour moesten komen en een aantal vragen om op te lossen 

werden uitgedeeld. Klokslag half acht vertrok de gereedstaande bus met ca. 50 

gespannen jeugdleden en de nodige ouders. Nadat iedereen achter in Meddo 

gedropt was kon het spel beginnen tussen de gedropten en de politieagenten. Het 

Hilgelo bleek een mooie plek waar beide partijen elkaar konden uitdagen en dit 

gebeurde veelvuldig. Rond tien uur waren de eersten binnen. Trek in warme 

chocolademelk, een broodje knakworst en natuurlijk de verhalen wat er allemaal 

onderweg gebeurd was. De uitslag en een laatste consumptie. Het mooiste 

verhaal kwam toch wel van de "politieagenten". Eén ploeg was namelijk staande 

gehouden door de collega's van kantoor Regio Achterhoek. Hiervoor werden maar 

liefst 5 auto's ingezet. Goed dat er zoveel blauw op straat is. Rond twaalf uur kon 

de jeugdcommissie aan de tweede schoonmaakronde beginnen en terugkijken op 

een geslaagde dag voor de Skopein Wivoc-jeugd. Onderstaand enkele foto's. Meer 

foto's zullen er binnenkort te zien zijn op de website van Skopein Wivoc. 

 

 


