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VANUIT HET BESTUUR 

 Afgelopen maandag heeft Heike Nübel in de bestuursvergadering te kennen 

dat zij helaas de werkzaamheden van het secretariaat niet langer kan 

combineren met haar toenemende werkzaamheden bij BonsenReuling in 

Lichtenvoorde. Wij zijn dus op zoek naar een vervanger/ster voor Heike. 

Wel zal zij de werkzaamheden blijven uitvoeren tot aan het einde van het 

seizoen. Heb je interesse en wil je nadere informatie neem contact op met 

Heike via info@wivoc.nl of met één van de overige bestuursleden. 

 De eerst volgende thuiswedstrijden zijn zaterdag 19 maart 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.  

 De algemene voorjaarvergadering zal worden gehouden op maandag 
23 mei a.s. Aanvang 19.30 uur, Servicetheater Skopein, Meddosestraat. 
Noteer deze datum alvast in je agenda!! Agenda volgt in Nieuwsbrief 11. 

 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.  

 Als er aanvragen gedaan moeten worden voor extra zaalruimte dan deze 

graag versturen aan het secretariaat (Heike Nübel, info@wivoc.nl) 
 Op zaterdag 4 juni a.s. viert KV Wiko haar 50-jarig bestaan op onze 

gezamenlijke Beach locatie. Hiervoor zijn we samen met HCW op zoek naar 
een aantal mensen die op zaterdag 4 juni in de horeca ondersteuning willen 

verlenen. Tijdens ons jubileum in 2017 kunnen zowel HCW als Wiko dit bij 
ons gaan doen. Aanmelden: voorzitter@wivoc.nl. 

 Voor de aanleg van de beachvelden kunnen we nog steeds hulp gebruiken. 

Met de inzet van vrijwilligers van alle 3 verenigingen kunnen we 
substantieel kosten besparen op de aanleg. Info: voorzitter@wivoc.nl 

 Nadat de aanleg een feit is hebben we op dit moment 2 volleybalweekenden 
gepland met toernooien. 18 juni Junior Beach Circuit; 19 juni heren 1ste 
divisie; 2 juli 3de divisie heren en 3 juli 3de divisie dames. Hier kunnen we 

natuurlijk ook mensen gebruiken voor bijv. de wedstrijdleiding, technische 
dienst, Omroeper / DJ. Info voorzitter@wivoc.nl 
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 We zijn op zoek naar een vrijstaand school- of publicatiebord. Dit bord 

willen we elke dinsdag zichtbaar opstellen met eventuele mededelingen 
vanuit de vereniging. Dit kan een toernooi zijn, actie van de jeugd, 
bloemencorso etc. Heb je er toevallig nog 1 staan, en het wordt niet meer 

gebruikt, meld dit dan bij één van de bestuursleden. 

 
Voorbeeld 

 
 Zaterdag 23 april wordt weer het traditionele “HAPPY HOUR” gehouden als 

afsluiting van het zaalseizoen. Iedereen is welkom in de kantine van de 

sport- en turnhal zowel competitiespelers, recreanten als jeugd. Aanvang 
van deze traditie is rond de klok van 20.00 uur. 

 

Vrijdag 18 maart a.s. clinic dames 1 Coolen Alterno Apeldoorn samen 

met onze ABC jeugd. Zaal de Hazelder.19:00u tot 20:15u. 

Aansluitend clinic voor onze trainers, door Wilfried Groothuis 

20:30u tot 21:30u.  

Aanmelden en vragen van trainers aan Wilfried kun je doormailen 

naar jeugd@wivoc.nl 

GAAT HET DIT JAAR LUKKEN ??? 

Zaterdag 9 april a.s. kan ons 1ste dames team misschien de stap maken om te 

promoveren gezien de huidige stand op de ranglijst. 

In een rechtstreekse confrontatie met de huidige nummer 2 Elite Dynamo uit 
Neede kan het kampioenschap beslist gaan worden. Wij willen hier een feestje van 

maken en hopen dat we dit met zoveel mogelijk leden, familie, vrienden, 
sympathisanten ook kunnen gaan vieren. 

De dames spelen om 17.00 uur op hun eigen veld. Het naastliggende veld wordt 
vrijgemaakt om ook hier publiek toe te laten. Kom met toeters, bellen en 

trommels om onze dames te steunen in deze misschien beslissende wedstrijd. 
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PR en Sponsorcommissie 

 
Voor zowel de PR als Sponsorcommissie zijn we nog op zoek naar leden die ons 

team willen versterken. 
 
De sponsorcommissie bestaat nu uit Mark Frenken, Gerald Mensen, Geert Beijers 

en Bob van Rijswijk en wordt ondersteund door Geert Hilferink als professioneel 
tekstschrijver. We zijn bezig om helemaal opnieuw te beginnen, want onze club 

heeft tot nu toe weinig tot geen sponsoren. Komend seizoen zal onze vereniging 
nieuwe tenues krijgen en die tenues willen we graag gevuld zien met een 
sponsornaam. Geert Beijers zal in de toekomst een stapje terug doen in verband 

met de voorzitter taken. Graag zien we uitbreiding van ons team met 2 tot 3 
leden. 

 
PR wordt nu door Ruben Kruisselbrink en Bob van Rijswijk gedaan. Ook hier willen 
we graag wat versterking. We krijgen het met z’n tweeën niet voor elkaar om de 

website up to date te houden en de kranten wekelijks te bestoken. Het zou mooi 
zijn als we er 2 tot 3 leden bij kunnen krijgen. 

 
Dus heb je belangstelling. Schroom niet en kom ons helpen om Wivoc weer een 
naam in de regio te geven (pr@wivoc.nl, Bob van Rijswijk). 

Want Wivoc, dat zijn wij! 
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