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Vanuit het bestuur 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  

Maandag 14 mei a.s. 

Servicetheater Skopein. Aanvang 19.30 uur. 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 6 november 2017 

4. Verslag van de commissies over seizoen 2017-2018 

o Jeugd. 

o Recreanten. 

o Technische zaken. 

o Financiën. 

o PR & Sponsoring 

5. Beachvelden zomerseizoen 2018 

6. Stand van zaken AVG en besluiten hierover 

7. Bestuurlijk seizoen 2018-2019 (o.a. aandacht voor de 4 speerpunten) 

8. Bestuursverkiezing 

o Aftredend en niet herkiesbaar alle leden van de TC (tot 1 mei a.s. 

kunnen kandidaten zich aanmelden voor een functie binnen de TC, 

zie brief vanuit de TC) 

o Bestuur is nog op zoek naar een kandidaat voor PR & Sponsoring 

9. Huldiging mogelijke kampioenen? 

10. Rondvraag 

11. Sluiting. 
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• 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 het bedrag dat in verhouding 
staat tot het aantal uitgebrachte stemmen en het aantal stemmen wat je 

als vereniging binnen gehaald hebt. Je kunt in het 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 iets mee hebt. 

Natuurlijk kun je ook je familie, vrienden en kennissen vragen om hun 

stem op Skopein Wivoc uit te brengen. 

 

• 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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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. 
 

 

 

 

• De recreatieve toernooien in de zomer. 

 
Ruim een week geleden zijn de uitnodigingen voor het recreatieve toernooi 
in de zaal verstuurd. Dit jaarlijks terugkerende gebeuren vindt dit jaar 

plaats op 1, 5, 8, 12 en 19 juni. Locatie Sport- en Turnhal. De 
toernooicommissie kan altijd mensen gebruiken, dus meld je hiervoor aan: 

toernooi@wivoc.nl. Door een avondje te fluiten of het secretariaat te 
bemensen geeft de leden van de toernooicommissie ook de gelegenheid 
om zelf een avondje vrij te hebben of zelf te spelen. 

 

Daarnaast gaan we dit jaar van start met het recreatieve beachtoernooi. 
Dit toernooi vindt plaats op de beachvelden en is in de periode van 5 t/m 

12 juli (m.u.v. zaterdag 7 juli overdag). Deelname is mogelijk voor 
mixed-, dames- en herenteams. Afhankelijk van de hoeveelheid 
aanmeldingen per categorie gaan we bekijken hoe we e.e.a. gaan indelen. 

Het streven is om ervoor te zorgen dat je op 1 avond alle wedstrijden 
speelt. We spelen 3 tegen 3 of 4 tegen 4. Kosten bedragen € 10,00 per 

team. Opgave kan via beach@wivoc.nl, waarbij je opgave doet van de 
naam van de contactpersoon, telefoonnummer, welke categorie (dames, 
heren, mixed) en of je 3 tegen 3 of 4 tegen 4 speelt. Inschrijfgeld dient 

contant te worden afgerekend voor aanvang van de speelavond. De 
uitnodigingen worden begin Mei aan de campings, families, bedrijven, 

verenigingen etc. verstuurd. 
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