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Vanuit het bestuur 

 

• Jan Minkhorst geeft duidelijke presentatie 
 

Maandagavond waren 17 leden uit de diverse commissies en op individuele 
titel op uitnodiging van het bestuur aanwezig bij een presentatie door Jan 

Minkhorst (NOC*NSF, Achterhoek in beweging, voorzitter voetbalvereniging 
DZC’68). 
Doel van de avond was om samen met de leden een eerste invulling te 

geven aan de herstructurering van de vereniging op bestuurlijk niveau. Jan 
deelde zijn opgedane ervaring van een vergelijk proces binnen zijn 

vereniging (1.600 leden, 90 teams en 390 vrijwilligers). 
Nadat de verschillende mogelijkheden waren toegelicht met de voor- en 
nadelen moesten de leden in 4 groepjes van 4 personen een aantal vragen 

beantwoorden (de voorzitter hield zich afzijdig en besprak nog enkele zaken 
met Jan). Nadien werden de ingevulde grote vellen opgehangen en 

toegelicht per groep. Na afloop was de conclusie van iedereen dat het een 
zeer zinvolle en productieve bijeenkomst is geweest, waar het bestuur 
verder mee kan. De vervolgstap zal zijn dat er een samenvatting komt, 

deze eerst gedeeld gaat worden met de aanwezigen op deze avond, en 
vervolgens of via de Nieuwsbrief of tijdens de ALV zal worden 

gecommuniceerd met alle leden. 

 
    Presentatie Jan Minkhorst 
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• OFO-traject blijft volop in beweging 

De laatste afzonderlijke bijeenkomsten van het OFO-project zijn geweest. 
De drie commissies (enquête (0-meting), leerlijnen, trainersbegeleiders) en 

ook de trainers zijn nu twee keer bij elkaar geweest. De volgende stappen 
gaan nu gezet worden, zodat alles in elkaar gaat schuiven. 

• Het bestuur zal bijgepraat worden over de uitkomsten van de 
enquêtes en de stappen bespreken welke genomen moeten worden. 

• Jeugdtrainers krijgen per niveau inzicht in de leerlijnen welke gevolgd 
gaan worden vanaf nu en in de toekomst. 

• De trainersbegeleiders gaan het veld in en gaan, daar waar nodig, 
afspraken maken met de trainers. 

Uiteraard zal er in de komende maanden zo links en rechts nog wel wat 
bijgestuurd moeten gaan worden maar het begin is er. De doelstelling om 

voor de jeugd een volleybalroute te hebben, welke geborgd is op 
basis van kennis, ervaring en inzicht komt steeds dichterbij. 

Maar ook voor de huidige en toekomstige trainers is het duidelijk wat van 

hen verwacht wordt en volgens welke leerlijn er binnen onze vereniging 
gewerkt wordt. 

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

Vanuit de organisatie van dit geweldige evenement is bij ons de vraag 

neergelegd of wij misschien een aantal leden kunnen regelen die de 
kinderloop willen ondersteunen. Deze vindt plaats op zondag 7 juli om 11 

uur en duurt in het totaal 24 minuten. Kinderen kunnen zich hiervoor via de 
website van SamenLoop voor Hoop opgeven. Het is de bedoeling dat de 
deelnemende kinderen worden opgevangen, uitgelegd wordt wat de 

bedoeling is, 24 minuten gaan meelopen met de teams op de atletiekbaan 
van av Archeus, en na afloop nog iets lekkers krijgen als waardering voor 

hun deelname. Vergeet niet dat ook kinderen worden geconfronteerd met 
kanker, direct of in hun omgeving van vriendjes en/of vriendinnetjes, 
ouders, opa’s en oma’s. 

Wil jij op deze wijze je bijdrage leveren aan dit evenement geef je dan voor 

30 maart a.s. op bij het bestuur. Deze loop kan alleen doorgaan als er 
enkele vrijwilligers zijn die de kinderen gaan begeleiden!!! 
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• Dames 1 organiseert Pubquiz 

Niet vergeten!! Zaterdag a.s. organiseert dames 1 om 20.00 uur een 

ware Pubquiz in de kantine van de sport- en turnhal (Exacte aanvangstijd 

is afhankelijk van hoe laat de wedstrijd van de dames is afgelopen.). 

Verdere informatie zie de vorige Nieuwsbrief. Opbrengst is bestemd voor 

SamenLoop voor Hoop Winterswijk. 

 

 

• 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 een tussentijds verslag 

doen van de organisatorische aanpassingen binnen de vereniging, de stand 

van zaken van het OFO-project, veel jubilarissen zullen worden gehuldigd 

(waarvan één heel bijzondere groep) etc. Natuurlijk volgt de officiële 

uitnodiging incl. agenda ruim van tevoren maar dan ben je nu alvast op de 

hoogte van de datum. 

• Verplaatsen van thuiswedstrijden 

Soms ontkom je er niet aan maar het zorgt eigenlijk altijd voor overlast. 

Het verplaatsen van thuiswedstrijden is echt meer dan alleen maar even 

een telefoontje met de tegenstander en een mailtje aan de Nevobo. Dus 

hierbij het dringende verzoek om dit tot een minimum te beperken. Als het 

helemaal niet anders kan, dan zullen alle betrokkenen uiteraard er alles aan 

doen om het zo goed mogelijk te regelen, maar één uitgangspunt staat 

vast: 

Er zullen absoluut geen wedstrijden (beker- en/of competitie) 

gespeeld/gepland gaan worden op de dinsdagavond, onze algemene 

trainingsavond. Dit geldt ook voor de komende seizoenen.  

Wedstrijden zorgen altijd voor overlast voor de overige trainingsgroepen en 

de laatste tijd blijkt dat er binnen zowel de sport- en turnhal als in sportzaal 

de Vlier op de zaterdagen veel speelruimte beschikbaar is. 
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• Het beachseizoen komt er ook weer aan, maar..........! 

Hier zullen velen nog niet aan denken, maar toch is het over ca. 6 weken 

weer zo ver. De velden gaan in principe op maandag 15 april weer open. De 

beachcommissie is alweer bij elkaar geweest en heeft eerst het seizoen 

2018 geëvalueerd. Gemiddeld genomen was het een succesvolle zomer met 

de Volleybalweek wel als één van de hoogtepunten. Reden genoeg om 

deze ook weer op de kalender van 2019 te zetten. Dit jaar vindt deze week 

plaats van 8 t/m 12 juli en het Skopein Wivoc beachtoernooi is op 

zondag 14 juli a.s. Uitnodigingen, etc. zullen binnenkort worden verstuurd, 

maar dan weten jullie de data alvast. 

Voordat we kunnen gaan beachen, zal het zeil (en dus ook het restant blad) 

van het zand afgehaald moeten worden. Samen met HCW en Wiko staan 

deze werkzaamheden gepland op zaterdag 6 april om ca. 9.30 uur. Hier 

geldt zeker dat “vele handen maken licht werk (of werken licht?)”. 

 

 

Verzending nieuwsbrief 
 

In de ledenadministratie is aan elk lid en aan elke ouder/verzorger (voor 

zover opgegeven bij de aanmelding) een e-mailadres gekoppeld voor de 

communicatie binnen de vereniging. 

Dat betekent dat sommige leden (vooral bij gezinnen met meerdere leden) 

dan in veelvoud (soms tot wel vier tegelijk) de nieuwsbrief ontvangen. 

Er is nu voor gekozen dit aan te passen. Voortaan ontvangt u nog slechts 

één nieuwsbrief per e-mailadres. 

Toch meerdere nieuwsbrieven ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: 

nieuwsbrief@wivoc.nl of ledenadministratie@wivoc.nl. Dan kan overlegd 

worden hoe dit te realiseren. 

  

mailto:nieuwsbrief@wivoc.nl
mailto:ledenadministratie@wivoc.nl


 

 
 
 
 

Volleybalvereniging Skopein Wivoc BIC RABONL2U 
Postbus 469 IBAN  NL62 RABO 0371 2707 07 

7100 AL Winterswijk www.wivoc.nl 
 

 

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 
 
 

• 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. 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 1-5 april a.s. 

Heb je kopie, stuur dit dan voor 29 maart aan voorzitter@wivoc.nl. 
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