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Vanuit het bestuur 

 De jubileumcommissie is druk doende geweest met het verzenden en 

uitdelen van de uitnodigingen voor het jubileumfeest. Als het goed is 

hebben alle leden deze nu intussen ontvangen. Lees deze goed en 

attendeer ook oud-leden/teamgenoten op ons jubileum. Opgeven 

voor het beachtoernooi kan natuurlijk nog steeds. Voor oud 

teamgenoten de mogelijkheid om samen nog eens een potje te 

volleyballen. In de wandelgangen horen wij al wel de meest mooie 

combinaties ontstaan. Het gaat deze dag niet om het winnen maar 

juist om het plezier en het weerzien en gezien worden. Wij hebben er 

als bestuur alle vertrouwen in dat we een geweldige dag gaan 

beleven op zaterdag 2 september a.s. Informatie en suggesties zijn 

altijd welkom bij de jubileumcommissie: 50jaar@wivoc.nl. 

 Om alle onduidelijkheid weg te nemen over wie wel en wie niet tot 

het Jubileum Avondfeest worden toegelaten heeft het bestuur 

afgelopen maandag besloten dat alle jeugdleden vanaf de C-jeugd 

welkom zijn. Ook voor de jeugdleden bedraagt de eigen bijdrage 

€  5,00. Opgeven kan middels e-mail: 50jaar@wivoc.nl. Graag bij 

opgave gelijktijdig € 5,00 overmaken op bankrekening nummer 

NL62RABO0371270707. 

 

Bij de entree krijgt iedereen die jonger is dan 18 jaar een bandje om, 

dit ter controle van het wel/niet schenken van alcoholische dranken. 

Bij twijfel dient een geldige ID-kaart te worden getoond. Ook in de 

zaal zal toezicht worden gehouden op het doorgeven van alcoholische 

dranken. In eerste instantie blijven de leden en de ouders natuurlijk 

verantwoordelijk voor alcohol gebruik. 
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 Afgelopen 3 maanden hebben we "meegedaan" met de actie "Hart 

voor de Achterhoek" van de Rabobank. Eigenlijk waren we te laat met 

de publicatie. Helaas, maar volgend jaar kunnen we dit beter doen. 

Ondanks dat we te laat waren konden de penningmeester en de 

voorzitter een enveloppe in ontvangst nemen met daarin een cheque 

ter waarde van € 298,00.Leden die op ons gestemd hebben hartelijk 

dank hiervoor. 

Kijken of we volgend jaar richting de € 1.000,00 kunnen gaan. 

 

 Op zondag 13 augustus a.s. organiseren enkele enthousiastelingen 

het 2de Skopein Wivoc Beachtoernooi.. Inschrijven is in de diverse 

klassen mogelijk. Zowel dames, heren, jeugd als mix-teams krijgen 

een plekje op de beachvelden, maar dan moet je je natuurlijk wel 

opgeven als team. Dit kan bij Coen Beijers via het mailadres: 

c.beijers9@upcmail.n 

 

 Scholen opnieuw te gast op de beachvelden. Ook dit jaar weten 

diverse scholen weer de weg naar onze beachvelden te vinden. 

Praktijkonderwijs Pronova kwam in de maand mei 4 

woensdagmiddagen een paar uurtjes beachen. Dinsdag 27 juni jl. 

waren een 24-tal leerlingen van het Gerrit Komrij College te gast en 

speelden een leuk onderling mix toernooi in de ochtenduren als 

sportieve afsluiting van het schooljaar 2016 -2017. Tot slot zal in de 

eerste week van juli Vrijeschool Den Esch nog een ochtend te gast 

zijn bij onze vereniging. Het zijn leuke kennismakingen met de 

volleybalsport waarop eenvoudige wijze het verschil wordt 

aangegeven tussen de zaal en het zand. 

 

 
 

Gerrit Komrij College te gast op de beachvelden 
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 Het seizoen zit er weer op. De diverse commissies zijn druk bezig om 

het nieuwe seizoen 2017-2018 voor te bereiden. Ook is een groep 

bouwers weer volop bezig om straks in het laatste weekend van 

augustus een mooie bloemencorsowagen op de weg te brengen. Heb 

je interesse om eens (of regelmatig) te helpen neem dan een kijkje 

op maandag-, woensdagavond of zaterdagmiddag in de corsohal aan 

de Paralelweg. 

Want voordat je het weet is het laatste weekend van augustus 

daar. 

 

Skopein Wivoc Bloemencorso 2016 

 

 De eerste trainingen vinden plaats op dinsdag 22 augustus 

volgens het overzicht welke door de TC  middels een extra 
Nieuwsbrief is verstuurd. 

 
 Op de zondagen 16 en 23 juli organiseren wij voor de dames een 

beachtoernooi. Het staat bij de Nevobo genoemd als 3de divisie 

niveau.  

Nu leert onze ervaringen van de afgelopen tijd dat er toch een 

behoorlijk verschil is tussen het niveau in de zaal en op het veld. Bij 

de heren hebben we ervaren dat teams uit de eerste- en 

promotieklasse goed meedoen op 3de divisie niveau op het veld. Dus 

dames grijp je kans om jullie toernooi tot een succes te maken. 

Inschrijven moet via de site van de Nevobo. 

 

 Wij horen nog wel eens dat men de Nieuwsbrief niet heeft ontvangen. 

Als je twijfelt aan de juistheid van je e-mail adres waarop je de 

Nieuwsbrief wilt ontvangen geef dan even het juiste adres door aan: 

ledenadministratie@wivoc.nl. 
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 Tijdens de laatste ALV heeft Saskia te Morsche aangegeven per direct 

te zullen stoppen als bestuurslid jeugdzaken. Dit betekent dat er 

naast de vacature van bestuurslid PR nu ook deze functie vacant is!!! 

Als bestuur willen en kunnen wij deze onderbezetting niet accepteren. 

Laat een ieder er serieus over nadenken of hij / zij niet een paar 

uurtjes per week tijd heeft om één van deze functies in te vullen. 

 

 

Dit is de laatste Nieuwsbrief voor dit seizoen. 

 

Als bestuur wensen wij iedereen een prettige vakantie, mooi weer 

en kun je toch niet helemaal zonder volleyballen kom dan eens 

lekker beachen op de donderdagavond vanaf 19.00 uur. 

Reserveren als team/groep kan natuurlijk ook altijd via de 

website: 

www.beachvelden.nl/agenda 

 

http://www.beachvelden.nl/

