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Vanuit het bestuur 

• Algemene Leden Vergadering (ALV)  

Deze zal plaatsvinden op maandag 28 oktober a.s. op onze vertrouwde 

locatie bij servicetheater Skopein. Noteert U deze datum alvast in Uw 

agenda. Officiële uitnodiging met de agenda volgt tijdig. 

• Competitiewedstrijden 

Nu de trainingen weer zijn begonnen en de nodige oefenwedstrijden op het 

programma staan, komt ook de start van de competitie weer in beeld. Het 

competitieprogramma is sinds 1 september officieel en wij hebben het 

redelijk goed kunnen regelen m.b.t. aanvangstijden en zoveel mogelijk de 

thuiswedstrijden op dezelfde zaterdag. Zaterdag 28 september hebben we 

bijna een volle bak. De eerst wedstrijden beginnen om 10.15 uur en de 

laatste wedstrijden dienen om 19.30 uur klaar te zijn. Dus zowel aan de 

voor- als achterkant hebben we een ½ uur meer. Schema zaalwacht en 

tellers volgt z.s.m. via de aanvoerders of trainers. 

• Teamfoto's 

Om onze website ook weer actueel te maken horen daar ook de teamfoto's 

bij op. Door de diverse wijzigingen willen we proberen om gelijk tijdens de 

eerste thuiswedstrijden zoveel mogelijk teams op de foto te zetten. Als er 

iemand is die het leuk vindt om deze foto's te maken stuur dan even een 

berichtje aan voorzitter@wivoc.nl. Het schema van de foto's komt gelijk met 

het overzicht van zaalwacht en tellers. 
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• Hart voor de Achterhoek   

 

Bankier je bij de Rabobank en ben je ook gratis lid dan kun je vanaf 

nu tot en met 19 september stemmen op onze vereniging. We zijn te 

vinden via www.rabobank.nl/noa 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. 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 en op de stemkaart 

met je persoonlijke stemcode. 

 

• Afsluiten Beachvelden 

 

Afgelopen mooie zomer hebben we weer met velen gratis kunnen genieten 

van onze beachvelden. Om ook volgend jaar hier weer prettig gebruik van 

te kunnen maken gaan we op zaterdag 14 september a.s. om 9.30 uur de 

velden natuurlijk weer afdekken, blad verwijderen en het meubilair 

opruimen. Uiteraard samen met leden van HCW en Wiko. Bij deze dan ook 

de oproep om je aan te melden om de helpende hand toe te steken want 

vele handen …........ Stuur een berichtje aan voorzitter@wivoc.nl. Ben je in 

het bezit van een bladblazer (of kun je er één lenen) breng deze dan mee. 

 

• Geert Oonk aan de slag als trainer JB1 

 

Natuurlijk zie je hem regelmatig rondlopen of fietsen in het dorp en dan 

denk je “het zou toch mooi zijn dat.....” Maar dit seizoen is hij er dan toch 

bij, Geert Oonk, wij zouden haast zeggen “wie kent hem niet”, de 

voormalige linkspoot van Heren 1, Bovo en BVC. Geert gaat aan de slag als 

trainer bij JB1. Een compliment aan de TC dat zij erin geslaagd zijn Geert 

binnen te hengelen. Wij wensen hem natuurlijk heel veel succes met zijn 

team bestaande uit gemotiveerde jongens en meiden.  

http://www.rabobank.nl/noa
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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 
 
 

• 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. 
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