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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. 

 Namens het bestuur wensen wij iedereen een prettige en zonnige vakantie, 

waar jullie ook maar heen mogen gaan of lekker thuis blijven. Achter de 

schermen wordt er nog hard gewerkt aan het competitieprogramma, 

trainingsschema en tijden, de nieuwe website, de zaalsportkrant maar ook 

wij gaan er even een paar weken tussenuit. 

 

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

Een groep fanatieke “beachers” hebben het plan opgevat om op ZONDAG 14 

augustus a.s. voor iedereen een beachtoernooi te organiseren.        De 
klassen waarin gespeelt gaat worden zijn: jeugd-, dames-, heren- en 
mixteams (2 tegen 2, 3 tegen 3, 4 tegen 4 alleen in de mix-klasse met 

minimaal 2 dames). 

Je kunt je per e-mail opgeven bij Coen Beijers (c.beijers9@upcmail.nl) of 
inschrijven op het formulier dat vanaf donderdag 14 juli a.s. aanwezig is op 

het bord in de kantine van Wiko bij het beachveld. Per e-mail moet je de 
volgende gegevens aanleveren: Naam contactpersoon, e-mail adres, welke 

klasse en in welke samenstelling (2 tegen 2, 3 tegen 3 etc.). 

De organisatie beslist op 7 augustus of het toernooi door kan gaan i.v.m. 
voldoende deelname en hiervan krijgen de deelnemers bericht per e-mail. 
Kosten per team bedragen € 10,00 (voor aanvang te voldoen). 
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