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Vanuit het bestuur 

 De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 6 november 
a.s. Aanvang 19.30 uur. Locatie Servicetheater Skopein, Hiervoor heeft U 

afgelopen weekend reeds de uitnodiging ontvangen.  

Bij punt 8 "Bestuur" dient onderstaand te worden toegevoegd: 
Aftreden technische commissie Bert ten Pas. Niet herkiesbaar. 
Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur. 

Wanneer U niet in de gelegenheid bent om de ALV te bezoeken dan kunt U 

zich afmelden bij het secretariaat, secretariaat@wivoc.nl 

S.v.p. niet reageren via de account van de Nieuwsbrief!!! 

 In deze tijd krijgen wij als bestuur ook te maken met mensen die het 
lidmaatschap opzeggen. Dan ben je daar nu te laat mee. Op onze website 

staat duidelijk omschreven hoe je dit moet doen en dat het voor 1 juli jl. 
had gemoeten. Kosten van zowel de eventuele Nevobo-afdracht en het 

eerste kwartaal worden in rekening gebracht. Opzeggen blijft altijd je 
persoonlijke verantwoordelijkheid en kan niet via een trainer/ster gedaan 
worden. 

 
 Zoals iedereen weet hebben wij een kledingcommissie. Dit zijn de mensen 

die verantwoordelijk zijn voor de inname, eventueel herstel en uitgifte van 
de wedstrijdkleding. Zij registreren alles nauwgezet zodat we de komende 
jaren over voldoende shirts kunnen beschikken, kwaliteit bewaakt wordt en 

weten wie wat heeft. Overige leden hebben niet het recht om op eigen 
initiatief kleding uit de kast te halen of om er mee naar de 

leverancier te gaan!!!! Voor vragen stuur een berichtje aan Nicole te 
Kortschot (kleding@wivoc.nl). 

 
Dit jaar komt er een vacature binnen deze commissie. Wij zoeken iemand 
die op korte termijn dit jaar mee kan lopen om te zien hoe e.e.a. gaat en 

wat er van je verwacht wordt. 
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 Het bestuur is er in overleg met de toernooicommissie in geslaagd om 2/3 

sport- en turnhal te krijgen op vrijdag 22 december a.s. vanaf 19.30 
uur. Op deze avond kan dan het onderlinge recreatieve toernooi gespeeld 
gaan worden (eerder het toernooi in de Hazelder). Nu het weer op de 

vertrouwde vrijdagavond is rekenen wij op een grote deelname. De 
toernooicommissie komt binnenkort met verdere informatie maar: 

heren-en dames recreanten hou deze avond vast vrij !!! 

 
 Ter vervanging van het oliebollentoernooi denken wij erover om op dinsdag 

2 januari 2018 (misschien eenmalig) een Nieuwsjaarstoernooi te houden. 
Dit alles heeft te maken met de dagen waarop dit jaar Kerst valt. Op de ALV 

zullen wij hier nog wel op terugkomen. 
 

 De materiaalcommissie heeft afgelopen weken weer een algehele controle 

uitgevoerd op de trainings-/ wedstrijdballen. De conclusie is dat er een 10-
tal nieuwe ballen zijn aangeschaft en er ca. 10 stuks voor een 

aantrekkelijke prijs verkocht gaan worden. Verkoop is op dinsdag 24 
oktober vanaf 19.00 uur, tegen contante betaling. Wie het eerst komt wie 
het eerst maalt. Op=Op. Vragen en/of opmerkingen over materiaal kun je 

via de mail kwijt bij Rudi Teunissen (materiaal@wivoc.nl). 
 

 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. of nieuwsbrief@wivoc.nl. 
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