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Vanuit het bestuur 

Op Zaterdag 2 februari jl. is Truus Winkelhorst geheel onverwacht overleden. 

Truus was in het verleden een vaste waarde voor zowel ons 1ste als 4de 

damesteam. Jarenlang heeft zij de kleuren van Wivoc verdedigd. Ook heeft 

zij geruime tijd het financiële gedeelte van onze vereniging onder haar hoede 

gehad. Daarbij kon je altijd rekenen op extra handjes wanneer er eens een 

verloting gehouden werd of een feestje te vieren viel. Tot aan het einde toe 

heeft Truus altijd graag getennist, en dit deed ze dan met een aantal oud-

volleybalsters uit haar Wivoc tijd. Wij wensen haar man Jan, kinderen en 

kleinkinderen veel sterkte met het dragen van dit grote verlies. 

Gelegenheid tot condoleren is donderdagavond a.s. van 19.00 tot 20.00 uur 

in verenigingsgebouw Wilhelmina, Meester Meinenweg 1 in Kotten. 

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden. 

 

• Voortgang aanpassing verenigingsstructuur. 
 
Naast alle projecten en activiteiten die er momenteel lopen, heeft het 

bestuur zich de laatste tijd beziggehouden met het bekijken van de 
mogelijkheden om de verenigingsstructuur aan te passen. Naast het feit dat 

het een werkbaar model moet gaan worden, moet er ook zeker gekeken 
gaan worden met wie en wanneer er communicatie plaatsvindt (formeel of 

informeel, beide zijn even belangrijk). Gelukkig staan we er niet alleen 
voor. Middels goede contacten hebben wij Jan Minkhorst bereid gevonden 
om ons hierin te ondersteunen. Jan is o.a. werkzaam voor het NOC*NSF, 

Achterhoek in Beweging, maar bovenal voorzitter van voetbalvereniging 
DZC’68 uit Doetinchem. Als voorzitter heeft hij veel ervaring opgedaan met 

dit traject binnen zijn vereniging. 
Op maandag 4 maart a.s. zal Jan een presentatie gaan houden en zijn 
ervaringen met ons delen, maar ook worden de aanwezigen op deze avond 

gelijk actief betrokken bij de eerste stappen welke genomen moeten gaan 
worden. Naast het bestuur gaan wij alle leden van alle commissies en 

enkele individuele leden deze week uitnodigen om samen deze eerste 
stappen te zetten voor een toekomst bestendige structuur en bestuur van 
Skopein Wivoc. 
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• Ruben Kruisselbrink onze 1ste vrijwilliger van het jaar!  

Tijdens de zeer gezellige en geslaagde vrijwilligersmiddag op zondag 20 

januari jl. hebben de ca. 50 aanwezige vrijwilligers hun stem kunnen 

uitbrengen voor de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar 2018. Het was 

de eerste keer dat het bestuur deze verkiezing had uitgeschreven en we 

mogen gerust spreken van een geslaagd gebeuren. Nadat iedereen welkom 

was geheten door voorzitter Geert Beijers werd iedereen bedankt voor alle 

inspanningen voor de vereniging. Nadat hij nog eens benadrukt had dat een 

gezonde vereniging absoluut niet kan zonder vrijwilligers, werden de 

stemformulieren uitgedeeld. Om 16.00 uur sloot het “stemlokaal” en 

werden de punten geteld. De uitslag was als volgt. 

1. Ruben Kruisselbrink met 39 punten, 

2. Nicole te Winkel 29 punten, 

3. Robert Leukenhaus 28 punten. 

Naast de eeuwige roem en de oorkonde ontving Ruben een bon van Skopein 

voor een gezellig Tapas-avondje. 

 

 

• OFO-traject blijft volop in beweging. 

Ook dit keer kunnen we weer positief nieuws brengen over het OFO-project. 

Tijdens de vrijwilligersmiddag heeft Karin Abbink meer dan haar best 

gedaan om kandidaten te vinden voor de functie van 

trainersbegeleiders(sters). Zij is hierin bijzonder goed geslaagd en ook voor 

dit gedeelte van het project is er momenteel voldoende invulling en kunnen 

de bijeenkomsten zoals gepland allemaal doorgaan met deze vrijwilligers. 

Het bestuur is trots op al die mensen die aan dit project invulling geven. 
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• Dames 1 organiseert Pubquiz 

In het kader van onderstaand evenement organiseert Dames 1 op 

zaterdag 9 maart a.s. om 20.00 uur een ware Pubquiz in de kantine van 

de sport- en turnhal (tijdstip is afhankelijk van het feit hoe laat de wedstrijd 

van de dames is afgelopen). Verdere informatie zie de poster in de bijlage 

die met deze nieuwsbrief wordt verstuurd. 

• SamenLoop voor Hoop - Winterswijk, 6 - 7 juli 2019 

SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelevenement voor heel 
Winterswijk. Dit wordt gehouden op 6 en 7 juli 2019, om zoveel mogelijk 

geld in te zamelen voor het KWF-kankerfonds, ten behoeve van 
kankeronderzoek. 

Teamleden wisselen elkaar af, gedurende 24 uur, op de atletiekbaan van 
Archeus aan de Vredenseweg te Winterswijk. 

  
Rondom dit wandelevenement is er een leuk programma voor de bezoekers, 
met muziek en activiteiten voor iedereen, om op bijzondere wijze geld in te 

zamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. 
Gedurende dit 24-uurs wandelevenement staan we samen, met lotgenoten 

stil bij kanker en vieren we het leven. 
  

Als de avond valt, verlichten kaarsenzakken, met evt. persoonlijke 

boodschappen het parcours. Tijdens deze, vaak emotionele, ceremonie 
herdenken we dierbaren en vieren we dat er ook mensen zijn, die kanker 

hebben overwonnen. 
  

Loop mee als team: 

Hoe mooi is het dat jullie, als vereniging, mee lopen? Hoe gaaf is het, dat 
jullie je willen inzetten voor dit belangrijke doel?  

Met 10 - 15 personen heb je al een team.  
 

Er loopt altijd tenminste 1 teamlid symbolisch tegen de voortdurende strijd 

tegen kanker. Het mooie van dit wandelevenement is dat iedereen mee kan 
doen. Wie kent niet een persoon uit eigen omgeving die wordt 

geconfronteerd met kanker? 
Je mag een paar rondjes wandelen, maar ook een paar uur verdeeld over 
dit 24-uurs wandelevenement. 

Het wordt een groot evenement, waarop we hopen op veel steun en 
natuurlijk (Winterswijkse) deelnemers.
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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. 

Voor aanvullende algemene informatie verwijs ik naar de website 

van samenloopvoorhoop.nl/Winterswijk, voor vragen omtrent teams kun je 
een berichtje sturen aan teamwervingwinterswijk@hotmail.com 
 

Op 6 februari a.s. is de eerstvolgende informatieavond voor teamcaptains, 
teams en overige belangstellenden. Deze avond begint om 19.30 uur bij de 

Wuh, (voormalig SNS-gebouw) Torenstraat 9 te Winterswijk. Dit zal 
ongeveer een uurtje duren. 
Mocht je deze avond niet kunnen op 8 april is de volgende. 

 
Ik hoop op enorme belangstelling en wacht graag jullie reacties en opgaves 

af. 
 
Nicole te Winkel-Woordes 

Teammanager Dames 1 

 

 

• Algemene Leden Vergadering 

De voorjaars ALV zal plaatsvinden op 20 mei a.s. Zet deze datum vast in je 

agenda, want tijdens deze vergadering willen wij (eind)verslag doen van de 

organisatorische aanpassingen binnen de vereniging en het OFO-project. 

Natuurlijk volgt de officiële uitnodiging incl. agenda ruim van tevoren maar 

dan ben je nu alvast op de hoogte van de datum. 

• Van de ledenadministatie: 

Wij horen nog wel eens dat men de Nieuwsbrief (of andere informatie) niet 

heeft ontvangen welke per mail verstuurd is. Als je twijfelt aan de juistheid 

van je e-mailadres waarop je o.a. de Nieuwsbrief wilt ontvangen geef dan 

even het juiste adres door aan: 

Ledenadministratie@wivoc.nl of nieuwsbrief@wivoc.nl  

Uiteraard kunnen hier andere wijzigingen ook aan worden 
doorgegeven zoals een nieuw woonadres, telefoonnummer etc. 

http://samenloopvoorhoop.nl/
mailto:teamwervingwinterswijk@hotmail.com
mailto:Ledenadministratie@wivoc.nl
mailto:nieuwsbrief@wivoc.nl

