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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. 

 Vanaf dinsdag 17 mei a.s. gaat het jaarlijkse bedrijventoernooi weer van 

start. De toernooicommissie rekent weer op een succesvol en leuk toernooi. 

Natuurlijk zijn alle leden van harte welkom 

 Zondag 22 mei vindt het ouder / kind toernooi plaats op de beachvelden. De 

jeugd gaat samen met ouders, broertjes en/of zusjes teams vormen om een 

gezellige afsluiting van het seizoen te hebben. Organisatie is in handen van 

de jeugdcommissie. 

 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 pagina “Lid worden”. De praktische 

uitvoering van artikel 9, lid 2 van de Statuten geschiedt door de 
ledenadministratie.  
Afmeldingen moet schriftelijk of per mail worden gedaan bij Wim Navis / 

ledenadministratie@wivoc.nl vóór 1 juli a.s. 
 Voor het beheer en onderhoud (technische dienst) van de beachvelden en de 

kantinebezetting gedurende de maanden mei tot en met augustus zoeken wij 
nog enkele vrijwilligers. Opgave kan bij voorzitter@wivoc.nl 
Als Wivoc delen wij ook mee in het positief resultaat van de omzet in de 

kantine. Misschien kunnen we hiermee een deel compenseren van de niet 
meer aanwezige opbrengst oud-papier. 

 Tijdens de komende Algemene Leden Vergadering op 23 mei a.s. zullen er 2 
poppen zijn waarop de kleding te zien is waar een ieder de komende 4 jaar 

de competitiewedstrijden in gaat spelen. Het resultaat van keuzes, overleg, 
mogelijkheden en luisteren naar reacties heeft een bijzonder mooi totaal 
beeld opgeleverd. Zowel het voltallige bestuur als de kledingcommissie zijn 

trots op het eindresultaat. 
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Datum: 6 mei 2016 

Betreft: officiële opening beachvelden 

Van: Stichting Beachvelden Winterswijk 

Beste leden volleybalvereniging Wivoc. 

Op zaterdag 14 mei a.s. is het dan zo ver. Na een korte maar intensieve periode van overleg, 

administratieve handelingen en met name hard werken gedurende de laatste paar weken door een 

grote groep vrijwilligers, kunnen wij ons beachcourt officieel openen. 

Alles is klaar en wij beschikken nu over:  

 2 beach handbalvelden 

 3 beach korfbalvelden 

 3 beach volleybalvelden. 

Hierbij nodigen wij jullie uit om bij dit heugelijke feit aanwezig te zijn. 

Jullie zijn vanaf 14.00 uur hartelijk welkom in de kantine van korfbalvereniging Wiko, 

Jaspersweg 9, Winterswijk (sportcomplex Jaspers). 

Na een kop koffie / thee zal rond de klok van 14.30 uur de openingshandeling door de 

gedeputeerde van de provincie Gelderland de heer J. Markink en namens de gemeente 

Winterswijk wethouder de heer W. Aalderink worden verricht. 

Aansluitend hierop zullen er korte demonstraties plaatsvinden van de diverse beachsporten en 

nodigen wij jullie uit voor een hapje en een drankje. 

Wij hopen jullie op deze dag te mogen verwelkomen. 

Tekenend met vriendelijk sportgroeten namens bestuur Stichting Beachvelden Winterswijk. 

Geert Beijers Roy Weevers Richard Beernink 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 
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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: ( aangepast) 

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. Bericht van het bestuur ( Vacature secretaris, kandidaten kunnen zich tot 48 

uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de huidige secretaris, 
info@wivoc.nl) 

7. Huldiging kampioenen  
8. Rondvraag 

9. 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 


