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Nieuwsbrief 7 december 2017, jaargang 6 nummer 5 

Vanuit het bestuur 

 
 De eerste gesprekken tussen de teams/trainingsgroepen en het bestuur 

hebben reeds plaatsgevonden. De uitkomsten zijn heel erg divers. Daar 

waar de jongens zich zorgen maken waar ze komen te spelen "als ze groot 
zijn" houden de senioren zich bezig met "wat gebeurt er met mijn 

trainingstijd" en alles wat daar tussenin ligt. Duidelijk is wel dat deze 
gesprekken door beide partijen als zeer nuttig ervaren worden. Het bestuur 
geeft de leden ook graag een compliment voor het feit dat de groepen 

(nagenoeg) compleet aanwezig zijn.  Komende weken gaan de gesprekken 
door en gedurende de Kerstvakantie zal er een algehele evaluatie worden 

opgesteld welke in het bestuur besproken gaat worden.  
 
 

 
 

 Onderstaand tonen we nog een keer alle openstaande functies binnen onze 
vereniging en hopen dat er toch mensen zijn die reageren en de handen uit 

de mouwen willen steken. Het bestuur bestaat momenteel nog uit 4 
personen en dat kan niet al te lang zo blijven. 

 

1. Bestuurslid jeugdzaken 
2. Bestuurslid Technische zaken (algemeen) 

3. (Bestuurs)lid PR & (Sponsoring). 1 of 2 personen 
4. Commissielid jeugdzaken (t.z.t. ter vervanging van Ineke Beijers-

Holders) 

5. Gastvrouw/ heer tijdens de thuiswedstrijden 1 of 2 personen 
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6. Beheerder voor de reserveringen en openstellen van de Beachvelden 

(ter ondersteuning van Coen). Meerdere personen. 
7. Assistent-trainer heren 2/3. 
8. Commissielid technische zaken niet prestatielijn.(onder voorbehoud) 

9. Commissielid technische zaken prestatielijn.(onder voorbehoud) 
10. Scheidsrechters welke ook door willen groeien. Meerdere personen 

11. Ledenadministratie (ter ondersteuning en t.z.t. ter vervanging van Wim 
Navis) 

12. Ondersteuning bloemenactie bij de jeugd. Meerdere personen 

13. Lid kledingcommissie (ter vervanging van Nicole eind dit seizoen)  
14. Aanvulling in toernooicommissie. Meerdere personen 

15. Bloemencorso voorbereiding grote-of jeugdwagen. Meerdere personen 
 

Voor verdere informatie kan men natuurlijk altijd terecht bij de nog zittende 

bestuursleden (zie website) of stuur even een e-mail aan 
secretaris@wivoc.nl 

 
 Ondanks het feit dat wij als bestuur nogal onderbezet zijn willen wij toch de 

actieve vrijwilligers belonen voor hun inspanning. Evenals de laatste 2 jaar 

organiseren wij opnieuw de vrijwilligersmiddag. De datum is zondag 21 
januari 2018 vanaf 15.00 uur tot ca. 18.00 uur. Locatie uiteraard bij onze 

hoofdsponsor Servicetheater Skopein. De uitnodigingen volgen nog. 
 

 In tegenstelling tot wat tijdens de Algemene Ledenvergadering werd 

gesuggereerd blijkt deze Nieuwsbrief door het grootste deel van onze leden 
gelezen te worden en als zeer positief ervaren. Dit is een belangrijk signaal 

wat ons bereikt heeft tijdens de tot nu toe gevoerde gesprekken. Voor ons 
als bestuur een stimulans om hier zeker mee door te gaan. 
 

 Vrijdag 22 december a.s. onderling gezelligheidstoernooi voor alle 
recreanten in de sport- en turnhal met een hapje en een drankje. 
 

 Op dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag) zijn er geen trainingen. 
 

 Op zaterdag 6 januari 2016 zullen 2 jeugdteams van onze vereniging 

meedoen aan de voorrondes voor het NOJK. Wij wensen de teams veel  
succes. 

 

 GEZOCHT: Enthousiaste trainer/coach voor de Meisjes C1 

Per 1 januari 2018 hebben we een nieuwe trainer/coach nodig voor de 

Meisjes C1. Een groep enthousiaste meiden wie snel leren, nog veel in hun 
mars hebben en veel plezier hebben met elkaar. 
De trainingstijden zijn als volgt: 

Dinsdag 17:45u – 19:00u in de Sport- en Turnhal. 
Donderdag 17:45u – 19:00u in sportzaal de Stegeman. 

De thuiswedstrijden worden op zaterdag om 10:45u. gespeeld. 
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Ben jij de trainer wie deze meiden verder de ins-and-outs van het volleybal 

kan leren of ken jij iemand wie dit zou kunnen? Geef het dan door aan de 
technische commissie via tc@wivoc.nl. 

 

 
 

 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2017 en namens het 
bestuur wensen wij iedereen...... 
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