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Vanuit het bestuur 

• Algemene Ledevergadering 
Als bestuur kijken wij zeer tevreden terug op een vlot verlopen Algemene 

Leden Vergadering van afgelopen maandag. Een goed gevulde zaal gaf aan 

dat men toch weer wat extra’s over de vereniging wil weten en natuurlijk er 

ook bij willen zijn vanwege de vele jubilarissen. Na het openingswoord, 

waarin er melding werd gemaakt van een toename van 8,9% (21) aan 

leden en uiteraard alle vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet op welk 

niveau dan ook, werden de notulen behandeld en goedgekeurd. Hierna 

kwamen de commissies aan het woord. Jammer was dat er niet door alle 

commissies iets gemeld werd. Dit kwam o.a. door een stukje 

miscommunicatie en foutieve mailadressen (een puntje van aandacht) 

Penningmeester Hans Abbink liet in het kort weten dat het lopende seizoen 

misschien wel met een klein plusje zal worden afgesloten. Hierna ging de 

vergadering akkoord met de benoeming van Frans Derksen als nieuwe 

penningmeester en werd Hans bedankt voor zijn diensten in een periode 

waarin veel gebeurd is. Maar liefst 10 jubilarissen werden in het zonnetje 

gezet onder een welverdiend applaus van de leden. Alle aanwezigen gaven 

zelfs een staande ovatie aan Ineke Beijers-Holders voor het feit dat zij 50 

jaar lid is van de vereniging. Vanwege haar verdiensten binnen de 

vereniging werd Sandra Boogaard naar voren geroepen. Na de opsomming 

van wat zij allemaal zoal gedaan heeft vroeg de voorzitter aan de 

aanwezige leden of zij er mee in konden stemmen dat Sandra tot “lid van 

verdienste” werd benoemd. Het applaus zei meer dan genoeg. Uitleg over 

de status en voortgang van zowel de structuur aanpassing van de 

vereniging en het OFO-project gaf de leden inzicht van wat er zoal gedaan 

was en wat er nog te wachten staat. Met een aantal mededelingen over de 

Beachvelden en een korte rondvraag werd om 21.00 uur de vergadering 

gesloten. Een fotomomentje voor de jubilarissen en een drankje op een 

enerverend volleybalseizoen en met vertrouwen in de toekomst werd de 

avond afgesloten. 
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 Staand v.l.n.r. Gerrie Steenhuizen, Ans Udo, Coen Beijers, Mariël Frerichs, 

Francien Keulen, Margriet Broens. Geknield Sandra Boogaard, Ineke 

Beijers-Holders. Op de foto ontbreken Willian Mentink, Thea te Selle en 

Truus Hesselink wegens vakantie.

 

              

• Voor komend seizoen is de activiteitencommissie op zoek naar een nieuw lid 

ter vervanging van Sandra. Aanmelden kan via activiteiten@wivoc.nl 

• De kledingcommissie wil er graag iemand bij hebben, omdat komend jaar 

weer voor de gehele vereniging nieuwe kleding aangeschaft gaat worden. 

Zodra dat geregeld is gaat Martijn Roerdink de kledingcommissie verlaten 

en hoopt dan een waardige opvolger te hebben ingewerkt. Aanmelden kan 

via kleding@wivoc.nl 

 

• Ook dit jaar weer Beachweek en onderling beachtoernooi. 

Evenals vorig jaar zal er dit jaar ook weer een Beach toernooi zijn op de   

Beach velden in Winterswijk. Het succes van 2018 en de positieve reacties 

via o.a. de enquêtes zijn de basis voor een vervolg. 
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In de week van 8 tot en met 12 juli (18.30 - 22.00 uur) zullen er op iedere 

avond de diverse wedstrijden in de verschillende klassen gespeeld gaan 

worden. 

Uiteraard zijn ook de diverse teams van de 8 samenwerkende Achterhoekse 

gemeenten weer van harte welkom. Titelverdediger Gemeente Bronkhorst 

heeft vorig jaar al toegezegd de beker te willen verdedigen. 

De (voorlopige) verdeling per avond ziet er als volgt uit: 

Maandag, dinsdag en vrijdag: Mix3x3/4x4 

Woensdag: Dames/Heren: 3x3/4x4 

Donderdag: Gemeenten: 3x3/4x4 

 Dames/Heren prestatie: 2x2/3x3. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per team (te voldoen op de toernooi 

avond. Aanmelden kan via een bericht aan beach@wivoc.nl met vermelding 

van het niveau en bij een mix-team graag de voorkeuravond. Inschrijven 

kan tot en met 21 juni a.s. 

Overdag kunnen scholen tussen 10.00 - 15.00 uur gebruik maken van de 

velden door het aanvragen van een clinic. Afhankelijk van de gewenste duur 

en het aantal deelnemers wordt de bijdrage vastgesteld. 

 

Als bovenstaand recreatief Beach toernooi is afgelopen, zal er op zondag 14 

juli het onderlinge Skopein Wivoc Summer Toernooi plaats gaan vinden. 

Hiervoor kan ook ingeschreven worden via beach@wivoc.nl 

De verschillende categorieën zijn: 

Dames/ Heren 2 x 2 en 3 x 3 en Mix 3 x 3 en 4 x 4. 

Inschrijven kan tot en met 21 juni a.s. 

Bij de opgave natuurlijk vermelden in welke categorie je speelt, de 

teamsamenstelling (alleen Skopein Wivoc-leden kunnen hieraan meedoen), 

de contactpersoon en eventueel het mobiele nummer. Per team bedragen 

de inschrijfkosten € 10,00 (ongeacht in welke categorie je speelt). 

mailto:beach@wivoc.nl
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Ook de jeugd kan hieraan meedoen en zullen bij voldoende deelname in 

aparte poules worden ingedeeld. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt het programma uiterlijk een 

week vooraf bekend gemaakt.  

De Beachcommissie. 

• Sportschoenen aanbieden!            

Na afloop van de ALV kwam er nog een idee naar voren 

m.b.t. sportschoenen. Bij veel verenigingen bestaat de 

mogelijkheid om bijv. schoenen aan te bieden aan leden. 

Kinderen groeien vaak snel uit de sportschoenen. Deze schoenen zijn dan 

nog van goede kwaliteit, alleen te klein voor de betreffende 

persoon. Heeft iemand binnen de vereniging hier een idee 

voor hoe we dit zouden kunnen regelen? En dan natuurlijk 

“wie wil dit dan oppakken?” 

 

• Van de ledenadministratie 

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. 

 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen. 

De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt medio september. 

Heb je kopie, stuur dit dan voor 7 september 2019 aan 

voorzitter@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 
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