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SPECIALE EDITIE VANUIT HET BESTUUR 

Uitnodiging EXTRA ledenvergadering maandag 13 JUNi 2016 

Vandaag, 3 juni 2016, hebben de sponsorcommissie en het bestuur een principe 

overeenkomst bereikt met een zeer serieuze sponsor. Deze sponsor wil zijn 

naam voor de komende 4 jaar koppelen aan onze vereniging. Hiervoor heeft het 

bestuur jullie toestemming nodig volgens onze statuten artikel 12 lid 3. Daarom 

nodigen wij jullie allemaal uit om dit met jullie te bespreken en hopelijk tot een 

definitief akkoord te komen. Vandaar een…………… 

Extra Algemene ledenvergadering maandag 13 juni 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. Voorstel tot goedkeuring naam koppeling Wivoc met nieuwe hoofd / 

verenigingssponsor volgens artikel 12 lid 3 van onze statuten.   
4. Sluiting 

 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. 

 

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

 

Toernooien op onze beachvelden van hoog niveau: 

 Zaterdag 18 juni  Junior Beach Circuit (nationale jeugd tot 19 jaar) 
 Zondag 19 juni  Heren 1e divisie 
 Zaterdag 2 juli  Heren 3e divisie 

 Zondag 3 juli  Dames 3e 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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