
 

 

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

7100 AL Winterswijk www.wivoc.nl 
 

 

 

Erevoorzitter: Jan Mulder 
Ereleden: Ineke Beijers-Holders, Joop Doornheim, Joop Beijers, Wim Hoogland,  

Franklin Vlam en Wim Navis 
Bondspenning: Lien Hoogland en Joop Beijers 

Bondsspeld: Wim Hoogland 

 
Nieuwsbrief 20 augustus 2019, jaargang 8 nummer 1  

 
Vanuit het bestuur 

• Start trainingen seizoen 2019-2020 

Voor velen is de vakantie misschien nog wel gaande of loopt op het eind, 

ben je misschien nog druk met de laatste loodjes aan de jaarlijkse bouw 

van een bloemencorso wagen of ben je gewoon (alweer) aan het werk of 

heb je de vakantie nog tegoed allemaal diverse mogelijkheden rond deze 

tijd. De afgelopen maanden is er binnen de diverse commissies en het 

bestuur het nodige werk verzet. Deels de afronding van het afgelopen 

seizoen en anderzijds natuurlijk de voorbereidingen voor het komende 

seizoen. Enkele belangrijke data willen wij graag met jullie delen: 

• Start van de eerste training is op dinsdag 3 september a.s. 

 

• Bloemencorso 

Ook dit jaar doet Skopein Wivoc weer mee met het bloemencorso en 

kunnen er op woensdag 28 en donderdag 29 augustus a.s. zeker 

handjes gebruikt worden bij het “konten, lijmen en plakken” van de 

bloemen op de wagens. 

Locatie, evenals vorig jaar, De Corsohal aan Parallelweg. 

Een aansprekend onderwerp en een goede ploeg van bouwers gaan er 

ongetwijfeld voor zorgen dat er samen met de extra handjes, er een 

mooie wagen door Winterswijk zal gaan rijden tijdens het komende 

Bloemencorso. 
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• Kleding 

De wedstrijdkleding voor het komende seizoen kan opgehaald worden 

op dinsdag 3 september a.s. van 17.15 - 20.45 uur in de 

vergaderruimte van de sport- en turnhal 

 

 

 

 

Omdat we dit seizoen een extra damesteam hebben, moet er wat 

geschoven worden met kleding. Het is daarom van belang dat de C- en 

B-jeugd en D2 de kleding komen passen volgens onderstaand schema. 
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• Kleding CMV wordt met de trainers geregeld. 

 

• Kleding JB1 en MB1 kan voor de training gepast worden (17.15 – 17.45 

uur) 

 

• Kleding JC1 en MC1 kan na de training gepast worden (18.15 – 18.45 

uur) 

• Kleding D2 kan voor de training gepast worden (17.45 – 18.15 uur) 

• Vanaf 19.00 tot 20.45 uur kunnen de overige teams kun kleding 

ophalen. 

 Voor D1, H1 t/m H3 en recreanten zijn dit dezelfde tassen als vorig 

jaar, 

 D3 t/m D6 krijgen de tassen die vorig seizoen bij D2 t/m D5 hoorden. 

• Vanaf 19.00 tot 20.45 uur kunnen trainers en coaches de trainingsjas 

ophalen. 

In de zomervakantie zijn er geen reparaties of vervangingen uitgevoerd, 

omdat dit het laatste seizoen is met de huidige kleding. Mocht na het 

ophalen van de kleding blijken dat er toch een reparatie of vervanging 

noodzakelijk is laat dit dan weten via de mail, als kleding commissie 

proberen we het dan eerst op te lossen met de bestaande kleding, als 

dat niet mogelijk is wordt er indien echt noodzakelijk nieuwe kleding 

besteld. 

Mocht je als team niet in de gelegenheid zijn om de tas op te halen dan 

horen we dit graag via de mail (kleding@wivoc.nl) zodat we een andere 

dag of tijd af kunnen spreken. 

Namens de kleding commissie, 

Lieke, Anniek en Martijn 

P.S.  Zoals jullie zien staat er een nieuwe naam bij. Welkom 

Lieke Beusink in de kledingcommissie. 
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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 
 
 

• Hart voor de Achterhoek   

Evenals voorgaande jaren hebben wij ons nu weer ook ingeschreven voor 

de actie Hart voor de Achterhoek. Bankier je bij de Rabobank en ben je 

ook gratis lid dan kun je op onze vereniging stemmen in de periode 

van 5 t/m 19 september. We zijn te vinden onder de volledige naam van 

Skopein Wivoc. Opbrengst gaan we gebruiken voor aanschaf van extra 

trainingsmiddelen (o.a. voortvloeiend uit het OFO-project) en het verder 

opleiden van onze trainers. Hiervoor krijg je een uitnodiging van de 

Rabobank. Hier geldt ook dat elke stem geldt en zorgt er hopelijk voor dat 

wij weer een mooi bedrag in ontvangst kunnen nemen. Uitgebreide 

informatie hierover vind je op onze website. 

• 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. 

 

mailto:Ledenadministratie@wivoc.nl
mailto:nieuwsbrief@wivoc.nl

