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Vanuit het bestuur 

• Algemene Ledevergadering 

Iedereen heeft via de mail de uitnodiging en agenda gekregen voor de 

komende Algemene Ledenvergadering op maandag 20 mei a.s. Belangrijke 

zaken, welke zeker te maken hebben met de toekomst van jullie en onze 

vereniging, worden hier verteld en uitgelegd. Ook zaken waarover gestemd 

moet gaan worden komen aan de orde maar ook jubilarissen welke wij in 

het zonnetje gaan zetten en zeker niet onbelangrijk is de benoeming van 

onze toekomstige penningmeester (Hij stelt zich verderop in deze 

Nieuwsbrief aan jullie voor). Eigenlijk al voldoende redenen om te komen 

….......... maar mocht je absoluut niet kunnen dan graag even een berichtje 

per mail aan secretaris@wivoc.nl waarin jij je toch wilt afmelden. Het 

mailadres van onze ledenadministratie is hier niet voor bestemd! 

• Afsluitend onderling toernooi 

 
Dinsdagavond 21 mei wordt weer het jaarlijkse eindtoernooi georganiseerd. 

Vanaf 19 uur tot 19.15 uur is de mogelijkheid om in te schrijven, waarna de 
teams door ons worden samengesteld. Vanaf 19.30 uur willen we de eerste 
wedstrijden starten. Dus komt allen om nog een keer om dit seizoen te 

laten zien waar we goed in zijn! Hopelijk tot de 21ste! 
 

• Recreanten Toernooi 
 

Verder zoeken we ook nog vrijwilligers voor het Skopein Wivoc Recreanten 

Toernooi. Dit jaarlijks terugkerende evenement zal plaats vinden op 28 mei, 
4, 7, 11 en 14 juni. Wil je helpen met velden opbouwen, assisteren bij de 

wedstrijdleiding of een aantal wedstrijden fluiten. Laat het ons weten en doe 
een berichtje naar ons of stuur een mail naar toernooicommissie@wivoc.nl. 
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• Onze kandidaat penningmeester stelt zich voor...... 
Hallo, ik wil me graag even voorstellen. 
Mijn naam is Frans Derksen, geboren op 11 juli 1946 in ’s Heerenberg. 

Ik ben sinds september vorig jaar lid van WIVOC en ik train elke 
woensdagavond mee met een groep mensen die dit seizoen voor de eerste 

keer is gaan volleyballen.  
Tijdens een trainingsavond vroeg de trainer, Geert Beijers, mij of ik ervoor 
voelde om penningmeester van WIVOC te worden. Na een bedenktijd van 

enkele weken heb ik daar ‘ja’ op gezegd. Ik ben van 1980 tot 1999 lid 
geweest van Gemini in Borculo, de eerste jaren als recreant en later als 

competitiespeler. Ik heb het echter nooit verder geschopt dan Heren III. In 
mijn periode bij Gemini ben ik acht jaar lid van het bestuur geweest; 
daarnaast ben ik actief geweest als scheidsrechter. 

Sinds april 2006 wonen wij (mijn vrouw Tineke en ik) in Winterswijk. Op 1 
januari 2007 zijn we aan de Eelinkstraat 27, in een huis op het terrein van 

het voormalige Algemene ziekenhuis, gaan wonen. 

 

• Inleveren van kleding op 21 mei a.s. 2de en tevens laatste ronde!!! 

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. 
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Dinsdag 21 mei, laatste mogelijkheid, 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 

 

• 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. 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: Mix 3x3/4x4 

Woensdag: Heren/Dames 3x3/4x4 

Donderdag: Gemeenten 3x3/4x4 

 Heren/Dames prestatie 2x2/3x3 

Inschrijfgeld bedraagt € 15,- per team (te voldoen op de toernooi avond). 
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Aanmelden kan via een bericht aan beach@wivoc.nl met vermelding van het 

niveau en bij een mix-team graag de voorkeuravond. 

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 2x2 en 3x3 en Mix 3x3 en 4x4.  

 

Inschrijven kan tot en met 31 mei a.s. 

Bij de opgave natuurlijk vermelden in welke categorie je speelt, 

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

contactpersoon en eventueel het mobiele nummer. Per team bedragen de 

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

• 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 spandiensten. 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. 

• Van de ledenadministratie 

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

heeft ontvangen welke per mail verstuurd is.
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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 
 
 

 

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 3 – 7 juni a.s. 

Heb je kopij, stuur dit dan voor 31 mei aan voorzitter@wivoc.nl 
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