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VANUIT HET BESTUUR 

Oude liefde roest niet. Servicetheater Skopein opnieuw hoofdsponsor 

Vanavond, maandag 13 juni 2016, had het bestuur van Wivoc een extra Algemene 
Leden Vergadering bij elkaar geroepen. De reden was dat er gesprekken waren 

gevoerd met een potentiële verenigingssponsor. Het bestuur kan alleen dan de 
naam van het bedrijf koppelen aan de vereniging als de leden hiermee 
instemmen. Nadat iedereen was welkom geheten door voorzitter Geert Beijers, de 

mededelingen vanuit het secretariaat waren gedaan, kon men overgaan tot het 
belangrijkste punt van deze avond namelijk het vragen van toestemming aan de 

leden om de naamkoppeling goed te keuren. De reden van het korte tijdbestek 
waarin de nodige stappen gezet moesten worden werd aan de vergadering 
uitgelegd. Nadat de vragen door het bestuur waren beantwoord werd de naam 

van de sponsor bekend gemaakt. Het was dus een “oude” bekende namelijk 
Servicetheater Skopein. Verrast was de vergadering wel over deze hernieuwde 

samenwerking maar zeker niet minder enthousiast en ging men er mee akkoord 
dat de naam Skopein / Wivoc weer opgepakt gaat worden minimaal voor de 
komende 4 jaar ingaande 1 augustus 2016.                                                                                

Aansluitend aan de vergadering werd lokale pers (zowel schrijvend als filmend) tot 
de vergadering toegelaten. Na een kleine uitleg van beide partijen werden de 

handtekeningen onder het contract gezet. Een mooie afsluiting voor de vereniging 
van een toch al geslaagd seizoen. 
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 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. 

 Als of de successen binnen Wivoc niet op lijken te houden. Vandaag  

(dinsdag 14 juni) hebben de heren recreanten dinsdagavond groep bericht 

gekregen dat ze op 10 september a.s. welkom zijn voor de eindrondes om 

het Nederlands kampioenschap in Utrecht. Nadere informatie volgt. 

 

 

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

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 de 
nationale subtop bij de jeugd en …… 
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Klik voor alle informatie over het enerverende 
heren toernooi van zo 19 juni a.s. op 

http://www.beachcompetitie.nl/toernooi/detail/849/winters

wijkndag 

Heren 1 ste divisie met maar liefst 8 teams. Aanvang 09.00 
uur, finalewedstrijden staan gepland om 16.45 uur. 

Voor bovenstaande toernooien zijn we echt nog steeds 
dringend op zoek naar mensen die willen/kunnen helpen. 

Zowel op de zaterdag als zondag.  

Een DJ, tellers, omroeper/ster, mensen in de kantine, hulp bij 
het opbouwen van de velden, één of twee keer tussentijds 

slepen van de velden. Secretariaat ondersteuning. 

De hele periode kunnen en mogen jullie gratis op deze mooie 

beachcourt spelen het zou fijn zijn dat jullie komend weekend 
hiervoor iets terug zouden doen. Een dagdeel is toch niet te 

veel gevraagd? 

Opgave bij: voorzitter@wivoc.nl  

Voor zondag zou ik zeggen: “Vier Vaderdag op de Beach”. 

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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