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Vanuit het bestuur 

                                                         

• 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 (€ 400.000,--) 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. 

 
• Afgelopen maandag heeft de ALV weer plaatsgevonden. Helaas was de 

opkomst wel erg mager. Gelukkig was de inbreng van de aanwezige 
leden erg goed en positief. Belangrijke beslissingen omrent de AVG zijn 

genomen. In het kader hiervan heeft het bestuur Wim Navis van een 
attentie voorzien vanwege zijn vele werk dat hij hiervoor gedaan heeft. 

Positief is te noemen dat er het afgelopen jaar erg veel vrijwilligers zich 
zijn gaan inzetten voor onze vereniging. Het bestuur denkt dat dit een 

beloning is van de gesprekken welke eind 2017 zijn gehouden met alle 
teams en trainingsgroepen. 
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Het bestuur nam afscheid van Robert Bekker (vertegenwoordiger 

recreanten) maar kon een volledig nieuwe TC welkom heten. De 
vergadering heeft er unaniem mee ingestemd dat het bestuur verder 

gaat onderzoeken naar een structuurwijziging van de vereniging. 
Dit houdt in dat het bestuur uit 3 personen (voorzitter, secretaris en 

penningmeester) gaat bestaan en waarbij de verantwoordelijkheden bij 
de diverse commissies komt te liggen. Complete plannen dienen te 

worden ingediend en het bestuur zal deze beoordelen. 
De afspraak is gemaakt dat het bestuur de voortgang middels 

gesprekken en de Nieuwsbrief zal delen met de leden. Een 
structuurwijziging kan alleen worden doorgevoerd wanneer de ALV er 

mee akkoord gaat. Bestuur denkt hier ca.1,5 tot 2 jaar voor nodig te 
hebben. Volledige verslag van deze vergadering zal z.s.m. op de website 

geplaatst gaan worden. 
 

• Tijdens de vergadering deed Martijn Roerdink een oproep voor een 

trainer van de heren recreanten op de dinsdagavond. 
Trainingstijd van 19.15 - 19.45 uur in de sport- en turnhal. 

 
• 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 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 hebben de leden van de toernooicommissie ook de 
gelegenheid om zelf een avondje vrij te hebben of zelf te spelen. Dit jaar 

zullen er 10 teams meer meedoen t.o.v. 2017. 
 

• Eerste Beachvolleybal week in Winterswijk. 

 

Nu Skopein Wivoc aan haar derde seizoen op de beachvelden begint, is 

er besloten om een heuse BeachVolleybalweek op te zetten. Een week 

waarin diverse mogelijkheden worden aangeboden om kennis te maken 

met het zand op sportpark Jaspers.  Van 5 t/m 12 juli is er elke dag 

van alles te beleven op de beachvelden. Overdag kunnen scholen en 

organisaties zich aanmelden voor volleybalclinics gegeven door leden 

van Skopein Wivoc. 
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Als alles meezit zal op donderdag 5 juli de avond worden geopend met 

een toernooi waaraan de 8 samenwerkende gemeenten uit de 

Achterhoek gaan strijden om de hoogste eer. Daar waar op bestuurlijk 

gebied de samenwerking wordt gezocht zal op sportief gebied de 

onderlinge strijd worden aangegaan. De organisatie is nog bezig om een 

leuke opening te realiseren. Op zaterdag 7 juli maakt het Skinny Binny 

sporttoernooi gebruik van de velden vanaf 's morgens 10.00 tot ca. 

17.00 uur. Nadien kan er natuurlijk ook weer gespeeld worden door de 

diverse teams. Op zondag 7 juli is het de beurt aan de jeugd om hun 

kwaliteiten in het zand te tonen. 

Vanaf maandag 8 t/m donderdag 12 juli is er overdag opnieuw ruimte 

voor de scholen, mensen met een beperking (of juist mogelijkheden) 

etc. en 's avonds kunnen teams van families, vrienden, straten, 

bedrijven etc. vanaf 18.30 uur tot ca. 22.00 uur deelnemen aan het 

recreatieve toernooi. Afhankelijk van de aanmeldingen worden de 

categorieën bepaald. Het gaat om dames, heren en mixed teams waarbij 

3 tegen 3 en 4 tegen 4 gespeeld gaat worden. Opgave kan via  

beach@wivoc.nl onder vermelding van de naam van het team, de 

contactpersoon, telefoonnummer en de gewenste categorie waarin men 

wil uitkomen. Kosten bedragen € 15,00 per team en dienen op de 

speelavond contant te worden voldaan. Ook zullen alle 

sportverenigingen nog een uitnodiging ontvangen waarbij de besturen 

worden uitgedaagd om tegen elkaar te spelen waarbij het bestuur van 

onze vereniging niet mee zal doen. 
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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. 
 
 

 

 
 

 
• Bloemencorso 2018 

 
Ook dit jaar zal Skopein Wivoc weer meedoen met het Bloemencorso. Er 

wordt al stevig gewerkt op de donderdagvond en zaterdagmiddag aan 
de 2 wagens. (De grote en een kleine). Lijkt het leuk om je steentje 

hieraan bij te dragen meld je dan op genoemde dagen in de Corsohal 
aan de Parallelweg. 

 

   
 


