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Vanuit het bestuur 

 Alles en iedereen staat in de startblokken. Officieel bestaan we al 50 jaar (1 

augustus 1967) …. maar op zaterdag 2 september a.s. gaan we het met z'n 

allen vieren. Eerst sportieve activiteiten op de beachvelden en op het veld 

van kv Wiko. Een reünie en een receptie in de kantine met de huldiging van 

de jubilarissen om vervolgens ons te verplaatsen naar de Gallery om vanaf 

20.30 uur helemaal los te gaan tijdens de feestavond. Laten we er samen 

een onvergetelijke dag / avond van maken. Wij hebben er als bestuur erg 

veel zin en ook alle vertrouwen in dat we een geweldige dag gaan beleven 

op zaterdag 2 september a.s. Opgeven voor de feestavond kan nog steeds 

bij de jubileumcommissie (wivoc50jaar@outlook.com). 

 

 Op zondag 13 augustus a.s. is het 2e Skopein Wivoc Beachtoernooi. 

Aanvang 9.30 uur en de finales staan gepland om 15.20 uur. Totaal worden 
er maar liefst 63 wedstrijden gespeeld door 19 teams (9 meer ten opzichte 
van de eerste editie). Kom gerust een kijkje nemen. Het wordt vast weer 

een leuke en spannende dag. 
 

 Een grote groep bouwers is de afgelopen periode weer volop bezig geweest 

om straks in het laatste weekend van augustus een mooie 

bloemencorsowagen op de weg te zetten. Met de laatste zware loodjes is 

men nu nog bezig. Uiteraard zullen er weer de nodige bloemen gekont en 

gelijmd moeten gaan worden. Dit gaat gebeuren op woensdagmiddag  23 

en donderdag 24 augustus. Iedereen is van harte welkom in de corsohal 

aan de Paralelweg. Want voordat je het weet is het vrijdagmorgen 25 

augustus 8.30 uur en dat moet de wagen er wel staan !!!!! 
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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. 

 
 De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 6 november 

a.s. Aanvang 19.30 uur. Locatie Servicetheater Skopein, De agenda volgt in 
de Nieuwsbrief van september. 

 

 Voor bovengenoemde ALV willen wij graag als bestuur met leden in gesprek 
over de verdere invulling van het beleid in de toekomst. Twee jaar geleden 

is tijdens de ALV de notitie over "Beleid en visie" aangenomen. Er zijn 
stappen gezet maar er zal meer moeten gebeuren om hier verdere invulling 
aan te geven. Wij nodigen hierbij dan ook voor- en tegenstanders uit om 

op 11 september a.s. bij the Gallery aan te schuiven en mee te praten over 
dit onderwerp. Natuurlijk is er niet voor iedereen een stoel maar per groep 

1 afgevaardigde lijkt ons prima. Dit geldt natuurlijk voor zowel de 
competitiespelers, recreanten en de jeugd. Indien je belangstelling hebt 
geef je naam even door aan secretaris@wivoc.nl. 

 
 Tijdens de afgelopen periode heeft Elke van de Wiel aangegeven toch weer 

iets voor Skopein Wivoc te kunnen en willen doen. In een gesprek met Bert 
ten Pas (bestuurslid tc) is er een duidelijke omschrijving gekomen van haar 
werkzaamheden. Elke zal de contacten tussen de ouders van de jeugdleden 

en de tc gaan onderhouden, opgaves doen van teams, inschrijvingen open 
club, competitie, uitnodigen en mede organiseren van de ouderavonden. 

Dus duidelijk een administratieve taak. De volleybal technische zaken 
blijven onder de hoede van Paul en Bert. Elke heeft geen zitting in het 
bestuur. Haar e-mailadres is jeugdtc@wivoc.nl. Wij wensen haar veel 

succes. 

     We zijn dus nog wel steeds op zoek naar iemand die de jeugd wil 
     vertegenwoordigen in het bestuur waarbij de technische zaken nu elders   

     zijn ondergebracht. 
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 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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