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• Timmermans & Mulder ontvangt predicaat “Hofleverancier” 
 

Afgelopen zondag (31 maart) ontving Dennis te Kortschot van Timmermans 

& Mulder uit handen van burgemeester Joris Bengevoord het predicaat 

“Hofleverancier”. Een geweldige prestatie zoals door menigeen werd 

onderstreept. Nadat de hoofdrolspelers op de foto waren gezet was het de 

beurt aan onze voorzitter om Jan Mulder (onze erevoorzitter), Dick Wensink 

en Dennis te Kortschot toe te spreken. Hoe uniek is het wanneer je als 

vereniging een sponsor al vanaf de oprichting aan je weet te binden. We 

praten over een termijn van 52 jaar. Naast de traditionele advertenties, 

prijsjes, de naam op het shirt van de recreanten is er één vorm van 

sponsoring welke als een rode draad door deze 52 jaar heen loopt. Dit zijn 

de kannen koffie en thee welke vooraf aan het jaarlijkse bloemencorso altijd 

opgehaald konden en kunnen worden.  Het gaat hier om globaal 3 kannen x 

2 dagen x 52 jaar = ca. 300 liter koffie/thee. Daarnaast nog de nodige 

koekjes, koffiemelk en suikerklontjes. Als bestuur van onze vereniging 

benoemen wij dan ook graag Timmermans & Mulder tot “Sponsor van 

verdienste”. De oorkonde hiervoor is nog in de maak maar zal zo spoedig 

als mogelijk worden overhandigd. 
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• Het beachseizoen komt er ook weer aan, maar..........! 

 
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?)” 

 

 

Gezellige afsluiting seizoen 2018 – 2019 voor iedereen!!! 

Zaterdag 13 april a.s. sluiten we het seizoen feestelijk 

af. Na het laatste fluitsignaal van de laatste wedstrijd 

(of eerder) is iedereen van harte welkom in de 

kantine van de sport- en turnhal. Daar waar we 

eerder een echt “Happy Hour” hielden heeft het 

bestuur besloten om het anders aan te pakken. Alle leden kunnen vanaf 

ca. 18.30 uur een aantal consumptiebonnen ophalen bij de 

penningmeester. Deze consumptiebonnen zijn uniek en alleen te 

besteden op deze avond!! Als je naar huis gaat en je wilt afrekenen of 

wanneer je een consumptie haalt kun je met deze bonnen betalen. 

Uiteraard dien je bij een tekort het restant zelf bij te betalen. Op deze wijze 

krijgt iedereen gelijke kansen en wordt er mee voorkomen dat de “echte 

nathalzen” in een uur tijd de tap en/of de fles leegdrinken. Mogelijk kan het 

zo maar gebeuren dat we op deze dag twee jeugdteams kunnen gaan 

verwelkomen met een kampioenschap. Dat zou een mooie kroon op het 

werk zijn van de trainers en begeleiders maar hiervoor moeten er natuurlijk 

nog wel de benodigde punten gepakt gaan worden. Ook is er tijdens deze 

gezellige avond een verloting met mooie prijzen. Deze informatie vind je 

hieronder. 
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Verloting!!! 

We zijn er weer!! Net als vorig jaar 

organiseren wij (Elke, Eva, Saskia en 

Melissa, spelend in Dames 3) een 

verloting tijdens de afsluitende 

feestavond. Deze vindt dit jaar plaats 

op 13 april, zodra de laatste 

thuiswedstrijden zijn afgelopen, in de 

kantine van de sport- en turnhal. 

Lootjes zijn die dag te koop in de 

sporthal op de tribune, of kun je bij ons vooraf bestellen. (1 lootje voor 1 

euro, 6 lootjes voor 5 euro). In tegenstelling tot vorig jaar, kan er dit jaar 

ook met de pin betaald worden. Geen redenen meer om geen lootjes te 

kopen dus 😉! Net als vorig jaar hebben we weer hele leuke prijzen 

klaarstaan! Blok 13 april dus vast in je agenda en kom samen met ons het 

seizoen gezellig afsluiten in de kantine! Als je vragen hebt over de verloting 

mag je ons altijd even aanspreken in de sporthal of kun je ons een berichtje 

doen! Op dinsdag zijn wij van 16.30 tot 20.45 uur in de sporthal, en 

berichtjes mogen naar 0611948061. 

Tot 13 april!! 

Namens de organisatie Eva, Elke, Melissa en Saskia. 

 

• Succesvolle verkoop van stroopwafels en bloembollen 

Afgelopen vier weken stond de verkoop van stroopwafels en bloembollen 

centraal bij de jeugd en diverse ouders. Er kan gerust gezegd worden dat 

het een groot succes is geweest. Deze week kon onze penningmeester maar 

liefst € 836,00 in ontvangst nemen als zijnde netto-opbrengst. Een deel van 

deze opbrengst komt ten goede aan het volleybalkamp. De topverkopers 

waren Jurre Meijer en Lauri Maris. Als attentie hebben zij een bioscoopbon 

in ontvangst mogen nemen. Naast de inzet van de kinderen, de hulp van 

diverse ouders is deze actie mede geslaagd door de sponsoren Plus 

supermarkten, Janfleur bloemen en planten en servicetheater Skopein. 

Iedereen van harte bedankt voor de inzet. Op naar het volgend jaar. 
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• Inleveren van kleding op 30 april a.s. 

Ook dit jaar wordt alle kleding en tassen van de 

teams, recreanten en trainers/coaches 

ingenomen om te beoordelen of alles nog 

compleet is en of er reparaties moeten 

plaatsvinden zodat we volgend seizoen iedereen 

weer opnieuw van de juiste kleding kunnen 

voorzien. 

Bij het inleveren graag aandacht voor de volgende zaken. 

o Kleding gewassen inleveren. 

o Persoonlijke eigendommen uit de tas halen. 

o Spelerspassen uit de tas halen en afgeven aan TC. 

o Aangeven of er bijzonderheden zijn, denk aan ontbrekende kleding, 

gescheurde kleding, of ander mogelijke reparaties. 

Kleding inleveren op dinsdag 30 april van 17.45 tot 21.15 uur. 

Teams die nog wedstrijden hebben na deze datum, of teams die de 

inspeelshirts nog gebruiken tijdens de training kunnen de kleding inleveren 

op dinsdag 21 mei, laatste training, ook weer van 17.45 tot 21.15 uur. 

Mocht je als team na 21 mei nog wedstrijden hebben (bijv. recreanten die 

meedoen aan het bedrijventoernooi) neem dan contact op met de 

kledingcommissie (kleding@wivoc.nl) om af te stemmen wanneer en waar 

de kleding alsnog ingeleverd kan worden. 

 

Groeten namens de kledingcommissie, 

Anniek en Martijn 

 

• Collegiale hulp gevraagd 

Op zaterdag 25 mei a.s. viert onze partner op 

de beachvelden HCW haar 25-jarig jubileum. 

Zoals mensen van Wiko en HCW tijdens ons 

jubileum hebben geholpen is het nu de taak 

aan Wiko en ons om HCW te helpen. Dit 

betreft het bemensen van de bar of andere 

hand- en spantdiensten. Bij deze de vraag op 

wie we kunnen rekenen in de middag/avond om aan dit verzoek gehoor te 

geven. Graag opgeven bij 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. 
 

 

 

• Hulp gevraagd bij Jaspersdag 

Op donderdag 2 mei a.s. doen wij ook weer mee 

met de Jaspersdag. Op onze beachvelden willen 

wij de kinderen uit Winterswijk kennis laten 

maken met het beachvolleyballen. Hiervoor 

kunnen wij nog 3 à 4 (hulp)trainers gebruiken. 

Het is ‘s middags van 13.00 -17.00 uur. 

Misschien iets voor jou om ervaring op te doen 

als beachvolleybaltrainer??? Even een berichtje aan voorzitter@wivoc.nl of 

spreek mij aan in de sport- en turnhal. 

• 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. 

 

 

 

Volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 30 

april – 3 mei a.s. 

Heb je kopie, stuur dit dan voor 26 april aan 

voorzitter@wivoc.nl 
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