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Vanuit het bestuur 

 
• De komende Algemene Leden Vergadering zal worden gehouden op maandag 

4 juni 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 (en de nieuwe welke erbij zijn 

gekomen, zie verderop in deze Nieuwsbrief) 

Officiële uitnodiging met agenda volgt. 
 

• Als aanvulling op bovengenoemd punt m.b.t. de nieuwe wet op de privacy 
zijn er 2 mensen vanuit het bestuur bijzonder druk om het vereiste AVG-
certificaat voor de vereniging op orde te krijgen. Ook zal er mogelijk 

medewerking gevraagd worden van extra mensen binnen de vereniging. Alles 
moet volgens de wet 28 mei a.s. klaar zijn en vraagt dan ook nog op diverse 

punten om de goedkeuring van de ALV. 
We beseffen dat we dan feitelijk te laat zijn, maar een eerdere passende 
datum konden we niet vinden zodat iedereen van het bestuur erbij kan zijn 

en nog belangrijker: de beschikbaarheid van de ruimte bij Skopein. Mocht 
het – onverhoopt - toch noodzakelijk zijn, dan komt er tijdig een aparte ALV. 

AVG = algemene verordening gegevensbescherming 

 
• Evenals vorig jaar doen wij ook dit jaar weer mee met de actie van de 

Rabobank "Hart voor de Achterhoek". Van belang is dat naast een goede 
bestemming van de gelden er in eerste instantie ook voldoende stemmen 

worden binnen gehaald om een nominatie te verkrijgen. Daar kun je als lid 
van onze vereniging (maar ook je familieleden, vrienden, kennissen, buren 
etc.) aan bijdragen. Bankier je bij de Rabobank en ben je ook lid (dit is 

gratis) van de Rabobank dan krijg je binnenkort een uitnodiging om te 
stemmen. Kijk in het rijtje van "sport" en scroll door naar Skopein Wivoc en 

breng je stem uit op jouw vereniging. Vorig jaar hebben we eenvoudig 
€ 350,00 kunnen incasseren. Gaan we dit jaar voor het dubbele of meer!!!! 
Het is aan jullie. 

 
• Een paar weken geleden hebben we al bekend kunnen maken dat de huidige 

trainer van Dames 1, Wilhelm de Ruiter, zijn contract met een jaar heeft 
verlengd. 
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Afgelopen dinsdagavond heeft de TC ook overeenstemming bereikt met de 

huidige trainer van heren 1 René Klaver. 
Hij gaat door als hoofdtrainer en krijgt ook dit jaar assistentie van Robert 
Leukenhaus (trainer) en René ter Morsche wordt toegevoegd als coach. 

 

• Op de vrijwilligersbijeenkomst in januari is er een initiatief ontstaan om ook 
wat te doen aan de binding en gezelligheid binnen de vereniging. Als 

eerste gaan Saskia, Eva, Elke en Melissa een verloting organiseren onder 
alle Skopein Wivoc leden. De bedoeling is om loten te verkopen voor de prijs 
van € 1,00 per stuk en 6 voor de prijs van € 5,00. Naast de verkoop 

gedurende de laatste competitiezaterdag op 21 april a.s. zullen de dames 
vooraf bij de recreanten tijdens de trainingsavond langskomen om loten te 

verkopen en uiteraard te bevorderen en enthousiasmeren dat ook deze groep 
leden op het Happy Hour komen. Het Happy Hour is op zaterdag 21 april 
a.s. van 20.00 -21.00 uur in de kantine / Het Hooge Cafe. Om voor de 

mogelijke prijs in aanmerking te komen dien je zelf aanwezig te zijn bij de 
trekking. Ben je niet aanwezig dan wordt 10 minuten later er opnieuw een 

lotnummer getrokken voor deze prijs. Aan het eind zal de grote hoofdprijs 
worden getrokken welke beschikbaar is gesteld door onze hoofdsponsor 
Skopein Wivoc (waarvoor dank). 

 

• Bekend was reeds dat a.i. voorzitter TC Bert ten Pas zijn functie in januari 
tijdelijk had opgepakt en na de komende ALV niet meer beschikbaar is. 
Daarbij komt dat ons tijdens de afgelopen maandag gehouden 

bestuursvergadering duidelijk is geworden dat nagenoeg ook alle overige 
leden van de TC met de werkzaamheden voor de vereniging gaan stoppen. 

De oorzaak hiervan is grotendeels terug te voeren op veranderde privé- en/of 
werksituaties. Het vertrek van al deze mensen is een grote aderlating voor 
de vereniging en we kunnen als bestuur niet anders stellen dan dat deze 

functies absoluut ingevuld moeten gaan worden om de continuïteit van de 
vereniging te waarborgen. Wij zullen zelf mensen benaderen, maar schroom 

niet om je zelf aan te melden wanneer je denkt iets hierin te kunnen en 
willen betekenen. 
 

• De bestelformulieren voor de Bloembollen- en stroopwafelactie zijn op 
dinsdag 20 februari jl. aan iedereen uitgereikt. Dinsdag 13 maart a.s. dienen 

de bestelformulieren met het bijbehorende geld te worden ingeleverd in de 
ruimte van het wedstrijdsecretariaat. Je hebt dus nog een paar dagen de tijd 
om aan de verkoop een laatste slinger te geven. Als iedereen zijn/haar best 

doet dan moet deze actie ons ook weer de nodige euro's gaan opleveren. 
 

• Voor komend seizoen hebben we voor het gebruik van de beachvelden 
gekozen voor een iets andere aanpak. Onbeperkt reserveren op de 
donderdagavond is niet meer mogelijk. Wij willen alle leden de kans geven 

om gebruik te maken van de velden. Het voorstel vanuit de groep die zich 
momenteel buigt over de invulling van het gebruik van de beachvelden is: 
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Wilt U deze Nieuwsbrief niet langer meer ontvangen, stuur dan een email 
naar: Nieuwsbrief@wivoc.nl. 

Wij zullen dan uw email adres uit ons bestand verwijderen. 
 

 

 

 
17.30 - 19.00 uur Skopein Wivoc Jeugd 

19.00 - 20.30 uur Skopein Wivoc Dames en Heren (competitie en 
Recreanten) 

20.30 - 22.00 uur Skopein Wivoc Dames en Heren (competitie en 

Recreanten. 
 

                    
 
• Aangepaste datum (i.v.m. de Zwarte Cross) 

5 t/m 12 juli Volleybalweek op de beachvelden voor jeugd, scholen, 
recreatieve teams van campings, families, bedrijven, verenigingen etc. 

Nadere informatie zal binnenkort voor handen zijn. 


