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VANUIT HET BESTUUR 

 Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand voor de functie van secretaris / 

secretaresse. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we afscheid 

genomen van Heike Nübel en er heeft zich nog geen kandidaat voor deze 

functie gemeld. Heb je interesse en wil je nadere informatie meld je aan via 

info@wivoc.nl of met één van de overige bestuursleden. Leden blijven 

verantwoordelijk voor de bezetting van functies binnen het bestuur. 

 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 (Opzegging door het lid geschiedt 

door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. De kennisgeving dient vier weken 

voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de secretaris)  

geschiedt door de ledenadministratie.  
Afmeldingen moet schriftelijk of per mail worden gedaan bij Wim Navis / 

ledenadministratie@wivoc.nl vóór 1 juli a.s. 
 Tijdens de afgelopen maandag gehouden ledenvergadering is met algemene 

instemming Wim Kruisselbrink benoemd tot Lid van Verdienste. Wim is op 
allerlei fronten binnen onze vereniging actief (geweest) Op voordracht van 
zijn trainingsgroep recreanten dinsdagavond had het bestuur al ingestemd 

met deze voordracht. Naast een mooi boeket bloemen kreeg Wim ok de 
verenigingsspeld overhandigd van Robert Bekker. 

 Ook werden de kampioenen gehuldigd. Bij de recreanten was het een mix 
team dat afgelopen jaar drie keer wist te promoveren en natuurlijk werden 
de dames van ons eerste team gehuldigd vanwege de promotie naar de 

promotieklasse. Beide teams ontvingen een mooie Wivoc handdoek met het 
jubileum logo. Verder werden de heren recreanten 2 gefeliciteerd met het 

behaalde kampioenschap regio Achterhoek. Zij gaan de eer van  Wivoc 
proberen hoog te houden tijdens het kampioenschap van de regio Oost. 

 Momenteel wordt er erg hard gewerkt door de Technisch Commissie om alle 
zaken voor het komende seizoen 2016-2017 weer rond te maken. Denk 
hierbij aan teamindelingen, trainers, zaalruimte, competitie indeling etc. 

Graag begrip er voor als misschien sommige zaken iets langer duren dan 
dat het jou uitkomt. Ook zij zijn vrijwilligers en willen het iedereen zo goed 

mogelijk naar zijn/haar zin maken. 
 De ALV heeft ingestemd om een bedrag van € 7.500,00 te reserveren voor 

het 50 jarig jubileum wat op zaterdag 2 september 2017 gevierd gaat 

worden. 
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Erevoorzitter Jan Mulder 60 jaar getrouwd. 

Afgelopen dinsdag was onze erevoorzitter Jan Mulder 60 jaar getrouwd met 
zijn Nel. Dit kun je als vereniging natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten 

gaan. Voorzitter Geert Beijers verraste het diamanten bruidspaar namens 
alle leden en het bestuur met een mooi bloemstuk waarin een Wivoc 

handdoek met het nieuwe jubileumlogo verwerkt was. Het bruidspaar kon 
dit erg waarderen en er werd nog geruime tijd onder het genot van een 
kopje koffie met gebak gesproken over de vereniging, het aanstaande 50-

jarige jubileum, kampioenschap dames 1 en de nieuwe beachvelden. Jan 
liet merken dat hij goed op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen de 

club. 

 

 

Van jeugd tot recreant, voor iedereen is er ruimte op het zand. 

Het kan niemand ontgaan zijn dat we de beschikking hebben over een 
geweldig mooie beachcourt met 3 volleybalvelden. Een court waarin ook 
geld van onze eigen leden is in geïnvesteerd. Vanaf donderdag 5 mei ( de 

eerste dag dat het geweldig mooi weer was) worden de velden regelmatig 
bezet door volleyballers. De velden zijn voor alle leden, van jeugd tot 

recreant. Kom spelen, trainen op het moment wanneer jou het past. Vooraf 
wel aanmelden via www.beachvelden.nl (Agenda, reserveringen) Ook 
overdag kan er in overleg worden “gebeacht” We kunnen gebruik maken 

van de gezellige kantine van Wiko (dit wel even aangeven bij je 
reservering). Je kunt beachvolleybal spelen zoals jij het zelf wilt, 2 tegen 2, 

3 tegen 3, 4 tegen 4. Als het voor jou (jullie) maar gezellig is. Er wordt 
ondersteuning gegeven tijdens het opbouwen van de velden maar ook 
zelfwerkzaamheid wordt wel verwacht van de deelnemers. 

 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 
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 Zaterdag 4 juni a.s. bestaat korfbalvereniging Wiko 50 jaar. Zij gaan dit 
vieren in en rondom hun eigen accommodatie. Zowel HCW als Wivoc (dus 

beide de beachcourt partners van Wiko) hebben aangegeven een aantal 
mensen beschikbaar te willen stellen om te helpen achter de bar en 
mogelijk in de bediening tijdens de feestavond van Wiko. Hiervoor zoeken 

wij nog een paar mensen. De wederdienst zal zijn dat Wiko en HCW volgend 
jaar ons gaan helpen tijdens ons feestje i.v.m. het 50-jarig bestaan. Meld je 

aan bij voorzitter@wivoc.nl  

Toernooien op onze beachvelden van hoog niveau: 

 Zaterdag 18 juni  Junior Beach Circuit (nationale jeugd tot 19 jaar) 
 Zondag 19 juni  Heren 1 ste divisie 

 Zaterdag 2 juli  Heren 3de divisie 
 Zondag 3 juli  Dames 3de divisie. 

Voor bovenstaande toernooien zoeken wij nog een DJ, tellers, 
wedstrijdsecretaris, algehele hulpen en cateringhulp. Meld je aan bij 

voorzitter@wivoc.nl 

 

 

Zaterdag 18 juni op onze Beachvelden 
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Het bloemencorso staat weer voor de deur 
(maar de wagen is nog niet af) 

 
Ook dit jaar zal een groep “Wivoc” vrijwilligers haar uiterste best doen om 
een mooie wagen op de weg te brengen. Het thema is bekend, de maquette 

is klaar, de eerste materialen zijn verwerkt maar hulp is natuurlijk altijd 
welkom op dinsdag-, donderdagavond en zaterdagmiddag. Dit jaar zal er 

ook een belangrijke rol zijn weggelegd voor de figuratie. Het doel is om ca. 
40 mensen rondom te wagen te krijgen. Naast deze mensen is er natuurlijk 
ook veel kleding nodig. Onderstaand een opsomming wat men zoal kan 

gebruiken of misschien vind je het zelf wel leuk om te helpen met het 
maken van de gevraagde kleding. Hiervoor kun je je aanmelden 

 
-  Oude trouw/galajurken/korsetten 

- Sluiers 
- Oude pakken (zwart of wit) die beschilderd mogen worden 

- Hoeden (zwarte hoge hoed of Mexicaanse hoeden of voor vrouwen allerlei    
   kleuren) 

- Witte overhemden 
- Strik (zwart of rood) 
- Gehaakte paraplu 

- Boa's 
- Gehaakte sjaaltjes 

- Rode stof 
 
Of iets ander uit dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=0lUusnn7puQ 
 

Vriendelijke groet, 
Inge van den Berghe 
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