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VANUIT HET BESTUUR 

 Wij zijn nog steeds op zoek naar een vervanger/ster voor onze huidige 

secretaresse Heike Nübel Zie hiervoor de Nieuwsbrief van 16 maart jl. 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 laatste thuiswedstrijden zijn zaterdag 23 april a.s. Weer een volle dag 
volleyballen in de sport- en turnhal. Traditioneel wordt het seizoen 

afgesloten met een Happy Hour. Iedereen is welkom zowel 
competitiespelers, recreanten als jeugd. Aanvang van deze traditie is 
rond de klok van 20.00 uur. Henk-Jan heeft aangeboden om voor een DJ te 

zorgen met muziek uit de jaren ‘80-‘90. 
 Vanaf maandag 25 april gaan de beachvelden open voor gebruik. Opening 

volgt op 14 mei a.s. Via de website www.beachvelden.nl kun je 
reserveringen aanvragen welke vallen buiten de donderdagavond dat de 
Wivoc-avond zal zijn. Trainers ontvangen bericht hierover via de TC. 

 Op zaterdag 14 mei a.s. om ca. 14.30 uur zal de opening plaatsvinden van 
de beachcourt. Wethouder Aalderink zal ons hier in ondersteunen. Bij deze 

is een ieder uitgenodigd om deze nieuwe aanwinst te zien en te voelen. 
Naast enkele demonstraties van de diverse sporten is er ook de 
mogelijkheid om “zelf in het zand te spelen.“ 

 Als er aanvragen gedaan moeten worden voor “extra” zaalruimte dan deze 
graag versturen aan het secretariaat (Heike Nübel, zaalhuur@wivoc.nl) 

 Woensdagavond 20 april om 19.30 uur is in de Doetinchemse Topsporthal 
de 2de wedstrijd om de landstitel tussen de herenteams van Seesing 

Personeel Orion en Abiant Lycurgus. Entree € 5,00 
 Voor het beheer en onderhoud (technische dienst) van de beachvelden en 

de kantinebezetting gedurende de maanden april tot en met augustus 

zoeken wij nog enkele vrijwilligers. Opgave kan bij voorzitter@wivoc.nl 

 Lidmaatschap  
Aanmelden van nieuwe leden kan schriftelijk of per mail worden gedaan bij 
Wim Navis / ledenadministratie@wivoc.nl Voor meer informatie en het 

aanmeldingsformulier, kijk op de website de pagina “Lid worden”. 
Afmeldingen moet schriftelijk of per mail worden gedaan bij Wim Navis / 

ledenadministratie@wivoc.nl vóór 1 juli. 
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Nieuwe tenues competitie teams 

 
Aan het begin van het volgende seizoen zullen alle competitieteams in een nieuw 

tenue verschijnen. De “tenuecommissie” heeft verschillende merken bestudeerd 
en unaniem voor een prachtig nieuw dames-, heren- en jeugdtenue gekozen van 
het merk Erima. Op dinsdag 19 april vanaf 16.30 uur, of voor de training, is er de 

mogelijkheid voor de MC, MB, MA, D3, D2 en D1 om de nieuwe tenues te passen 
en de juiste maten door te geven. Dit zal worden begeleidt door Esmé Schreurs, 

Puck van Rijswijk, Nicole te Kortschot en Elke v/d Wiel. Voor H3, H2 en H1 is deze 
mogelijkheid ook op 19 april, maar vanaf 19 uur. Hier zullen Rene te Morsche en 
Bob van Rijswijk assisteren. 

Kom iets eerder voor de training om zo wachten te voorkomen en je training te 
missen. Tot 19 april! 

 

Uitnodiging ledenvergadering maandag 23 mei 2016 

Algemene ledenvergadering maandag 23 mei 2016, aanvang 19.30 uur, 
bij The Gallery aan de Meddosestraat 8 te Winterswijk. 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter Geert Beijers 

2. Mededelingen en ingekomen stukken door secretaris 

3. Verslag van de ledenvergadering van 26 oktober 2015 (www.wivoc.nl) 

4. Verslagen van de commissies (jeugd, recreanten, technisch, financiën, 

arbitrage) 

5. Beachvelden. 

Pauze 

6. 50-jarig jubileum 2017 

7. Bericht van het bestuur ( Vacature secretaris, kandidaten kunnen zich tot 
48 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de huidige secretaris, 

info@wivoc.nl) 

8. Huldiging kampioen(en)  
9. Rondvraag 

10. Sluiting  

Wij hopen als bestuur dat we vele leden kunnen verwelkomen omdat we graag 
willen laten zien welke stappen we afgelopen jaar hebben gezet, welke stappen we 

nog moeten zetten en natuurlijk hoe we onze doelstellingen willen bereiken. De 
plannen, het enthousiasme en ideeën zijn aanwezig, nu de mensen nog. 

 

Namens het bestuur 

 

Geert Beijers 

Voorzitter 
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FAMILIE-  BEACH-VOLLEYBAL – TOERNOOI  

Op   zondag 22 mei  organiseert de jeugdcommissie het familie-toernooi  

voor alle CMV- en ABC-jeugdleden op de nieuwe beachvelden op complex Jaspers. 

Opgave mogelijk door Wivoc-jeugdspelers en hun familieleden:  

teamgrootte en indeling wordt afhankelijk van opgaves door de organisatie 

samengesteld. 

 

CMV : inspelen vanaf 9.30 uur; wedstrijden van 10.00-12.00 uur  

ABC : inspelen vanaf 12.30 uur; wedstrijden van 13.00-15.00 uur  

 

Dé ultieme kans om een gezellige en uitdagende sportieve afsluiting  

aan het seizoen 2015-2016 te geven!!!  

De jeugdcommissie zal zorgen voor passende versnaperingen!!! 

 

Voor de voorbereiding graag het onderstaande strookje inleveren uiterlijk 10 mei!!! 

(mag bij de trainer of afgeven in de ruimte naast de ingang naar de zaal) of aanmelden via cmv@wivoc.nl 

 

 

P.S.: familieleden worden in 1 team ingedeeld! (alleen strookje 

inleveren!!!) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Naam: …………………………………….. doet wel/ niet mee 

Team: MA-MB-MC1-MC2-MC3-CMV (omcirkel even de juiste groep) 

Ook doen mee: (vader-moeder-verzorger- broer-zus) 

Namen: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Kontaktpersoon 

tel.nr. : ………………………………….. 

e-mail: ………………………………….. 


