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Vanuit het bestuur 

 
• In tegenstelling tot hetgeen wij in de vorige Nieuwsbrief hebben 

aangekondigd zal de komende Algemene Leden Vergadering worden 

gehouden op maandag 14 mei a.s. uiteraard bij onze hoofdsponsor 
Servicetheater Skopein, aanvang 20.00 uur. 

Belangrijke punten welke aan de orde komen zijn: 
1. Invoering nieuwe Europese wet op de privacy. 
2. De nog steeds openstaande vacatures. 

Officiële uitnodiging met agenda volgt. 
 

• Evenals vorig jaar doen wij ook dit jaar weer mee met de actie van de 
Rabobank "Hart voor de Achterhoek". Dit jaar is de procedure toch iets 
anders. Het gaat niet meer om nominaties maar echt om het aantal stemmen 

dat je als vereniging weet binnen te halen. Van het totale beschikbare bedrag 
krijg je als vereniging in verhouding tot het aantal uitgebrachte stemmen en 

het aantal stemmen wat je als vereniging binnen gehaald hebt het bedrag 
toegekend. Je kunt in totaal 5 stemmen uitbrengen waarvan op je favoriete 
vereniging maximaal 2 stemmen. 

Wij geven als bestuur het volgende stemadvies aan jullie mee: 
 Geef 2 stemmen aan Skopein Wivoc 

 Geef 1 stem aan Stichting de Beachvelden 
 De overige 2 stemmen kun je verdelen over 2 verenigingen waar je ook 

wat mee hebt. 
 
• Een speerpunt wat we ook hebben toegezegd om aan te werken is het 

opleiden van ons technisch kader, het vastleggen van leerlijnen voor de 
diverse niveaus binnen de jeugd en het verkrijgen van eigen 

"trainersbegeleiders". Dit alles is samengevat in het OFO-traject. Op 18 april 
a.s. vindt de eerste bijeenkomst plaats. Hier wordt, samen met Roy Wassen 
namens de Nevobo en een 7-tal leden uit de vereniging, de eerste hand 

gelegd aan een werkbaar document waarin bovenstaande staat omschreven. 
Alle (jeugd)trainers en enkele ouders gaan ook een deel uit maken van dit 

traject om samen het niveau te verhogen maar ook vast te leggen voor de 
toekomst. 
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Wilt U deze Nieuwsbrief niet langer meer ontvangen, stuur dan een email 
naar: Ledenadministratie@wivoc.nl. 

Wij zullen dan uw email adres uit ons bestand verwijderen. 
 

 

 

 
 

 
• Afgelopen paar weken is er weer goed verkocht door toch wel met name de 

jeugdleden. Blauwe druifjes, narcissen en stroopwafels zullen komende week 

hun weg gaan vinden naar de kopers. Een 8-tal dames van de recreanten 
hebben alles uitgezocht, van kaartjes voorzien en voor distributie gereed 

gemaakt. De exacte opbrengst is nog niet helemaal bekend maar in de 
volgende Nieuwsbrief of tijdens de ALV zullen we zeker dit bedrag bekend 
gaan maken. 

 

       
 

 

• Gezocht: Jongens! 
 

Ben jij dat enthousiaste lid dat mee wil denken om meer jongens lid te 

maken van Skopein Wivoc? Op dit moment hebben we slechts 4 jongens bij 
de C-jeugd en 4 bij de CMV. Wij denken dat dat beter moet kunnen! Daarom 

wil de club een aparte commissie aanstellen, De “Commissie Jongens”, die 
als doel heeft om meer jongens/jeugdleden geïnteresseerd te maken in of lid 
te maken van Skopein Wivoc om zo uiteindelijke een meer evenwichtige 

verdeling te krijgen van jongens en meisjes. Samen zullen we gerichte acties 
opzetten om meer jongens bij Skopein Wivoc te krijgen en te houden. Er zijn 

al wat ideeën die verder uitgewerkt kunnen worden maar wellicht heb je ook 
nog een goede bijdrage. Het streven is om in April al een keer bij elkaar te 

komen. 
 
Wie durft? Meld je dan aan op jongens@wivoc.nl voor de “commissie 

jongens”! Groetjes Corné Dingemans, trainer Jongens (Mix) C1. 
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