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Meisjes B1 KAMPIOEN!! 

Afgelopen zaterdag zijn de meisjes B1erin geslaagd om het kampioenschap binnen 

te halen. Een geweldige prestatie welke officieel al een week eerder een feit was. 
Maar zoiets wil je natuurlijk het liefst in een thuiswedstrijd vieren met het vaak 
talrijke aanwezige publiek. Zoals een waardig kampioen behoort te zijn werd ook 

de laatste wedstrijd gewonnen. Met maar liefst 4-0 in setstanden en de 
tegenstander uit Gorssel scoorde in de gehele wedstrijd slechts 27 punten. Hoe zo 

terecht kampioen???) Team en begeleiding van harte gefeliciteerd (of taart). 
 

       
(Foto’s Martijn Roerdink) 

 

 

• OFO-trajekt krijgt vorm 

De eerste resultaten worden zichtbaar van dit mooie project. De groep die 

zich bezighoudt met de enquêtes heeft deze klaar staan om te verzenden 

per mail. Het gaat om verschillende enquêtes voor: 

o Ouders 

o Jeugdtrainers 

o A-jeugd (op eigen mail of op de mail van de ouders) 
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o B-, C- en CMV-jeugdspelers worden tijdens de training op 8 

januari 2019 gevraagd de enquête digitaal in te vullen. 

De uitleg per enquête wordt toegevoegd in de tekst van de mail. Bij vragen 

kan men contact opnemen met de commissie. Zowel de commissieleden als 

het bestuur vertrouwen erop dat eenieder zijn of haar enquête in gaat 

vullen zodat we door een hoge respons een goed inzicht krijgen waar we 

momenteel staan als vereniging als het gaat om de jeugd. Uiteraard 

hebben wij als bestuur toestemming gegeven om de benodigde aanwezige 

gegevens van deze leden/ ouders voor deze enquête te gebruiken. 

 

• We zijn nog op zoek! 

 

Hans Abbink heeft aangegeven volgend jaar oktober af te treden als 

penningmeester. De functie van (2de) penningmeester is helaas nog niet 

ingevuld. I.v.m. de aanpassing van de nieuwe structuur en het meedenken 

hierover is het een nadrukkelijke wens vanuit het bestuur om naast basis 

financieel inzicht ook over bestuurservaring te beschikken! Aanmelden kan 

via een mail aan secretaris@wivoc.nl of een gesprek met de huidige 

penningmeester. Deze functie lijkt ons ook heel goed in te vullen door 2 

personen opgesplitst in 1ste en 2de penningmeester 

 

 
 

• Wie wordt onze 1ste vrijwilliger van het jaar? 
 

Op zondag 20 januari 2019 hebben wij alle vrijwilligers uitgenodigd (of de 

uitnodiging is nog onderweg) voor een hapje en een drankje. Als bestuur 

hebben wij besloten om op deze middag de vrijwilliger van het jaar te 

laten kiezen door de aanwezige vrijwilligers. 

mailto:secretaris@wivoc.nl
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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. 

 

 

 

Dus stemmen kan alleen tijdens deze middag en alleen op die vrijwilliger 

die aanwezig is. Naast de eeuwige roem stelt het bestuur ook een leuke 

attentie beschikbaar. 

 

 
 

 

• Bericht van de ledenadministratie 
 

Wij horen nog wel eens dat men de Nieuwsbrief niet heeft ontvangen. Als 

je twijfelt aan de juistheid van je e-mailadres waarop je de Nieuwsbrief wilt 
ontvangen geef dan even het juiste adres door aan:  

ledenadministratie@wivoc.nl. of nieuwsbrief@wivoc.nl. 
 

Ook als er zich anderszins wijzigingen voordoen (nieuw adres, 
ander mobiel telefoonnummer) dit doorgeven aan: 

ledenadministratie@wivoc.nl. 
 

Wij wensen iedereen 

 

Het bestuur Monique, Hans en Geert 
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