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• 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. 

• Voortzetten inloopspreekuur Fysiotherapie Beatrixpark 

De komende maanden zal de frequentie van het inloopspreekuur van 

Fysiotherapie Beatrixpark op de dinsdagavond in de sporthal wijzigen. 

Als gevolg van de zwangerschap en de naderende verlofperiode van Yvet 

Koskamp zal zij voorlopig niet aanwezig kunnen zijn. 

In deze periode zal collega en sportfysiotherapeut, Jason Ombeng, het 

inloopspreekuur 1 x per maand vrijblijvend blijven verzorgen. Alle leden 

met vragen omtrent blessures kunnen bij Jason terecht. Ook blijft het 

mogelijk om via de praktijk een afspraak te maken op een ander gewenst 

tijdstip. 

Jason zal elke 1ste dinsdag van de maand aanwezig zijn in de sporthal van 

19.45-20.45 uur. Bij voorkeur willen wij je wel vragen je voordien te 

melden via 06-14578990, zodat we zeker weten dat we tijd voor je 

hebben. Zo mogelijk, kunnen de tijden ook enigszins aangepast worden 

zodat het meer aansluit bij je eigen training. 

Vanaf dinsdag 17 maart 2020 zal Yvet weer om de week aanwezig zijn in de 

sporthal. 

     Succes en veel sportplezier! 

     Team Fysiotherapie Beatrixpark.  

 

 



 

 
 
 
 

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

7100 AL Winterswijk www.wivoc.nl 
 

 

 
 

 

 

• Competitiewedstrijden 

 

Zaterdag 12 oktober a.s. is alweer de 2de zaterdag waarop wij onze 

thuiswedstrijden spelen. Een vol programma met 4 rondes van 3 

wedstrijden. De aanvangstijden van de wedstrijden zijn, zoals jullie al wel 

gemerkt hebben, iets aangepast. De reden is dat we hiermee net iets meer 

tijd per wedstrijd hebben. We beginnen 's morgens een ½ uur eerder en 

hebben 's avonds tot 19.30 uur de hal gehuurd. Het tel- en 

zaalwachtschema staat intussen op de website en hebben alle trainers/sters 

ook ontvangen via de TC. Bij een aantal wedstrijden moet het net op de 

juiste hoogte worden gebracht. Bij deze het verzoek of de betreffende 

teams dit zelf willen doen en niet dat de scheidsrechter hiermee opgezadeld 

wordt. 

 

• Teamfoto's 

 

De meeste teams (9 van de 12) zijn afgelopen zaterdag op de foto gezet. 

PR zal ervoor zorgen dat deze dan ook zo spoedig mogelijk op de website 

gaan verschijnen. Zaterdag 12 oktober gaan we de overige 3 teams op de 

gevoelige plaat vastleggen. Dan hebben we dat voor elkaar waarbij wij 

weten dat ervan sommige teams nog een nieuwe foto gemaakt gaat worden 

omdat zij niet compleet waren. 

 

• Lief en Leed  

 

Altijd een zeer gewaardeerd iets binnen onze vereniging is dat leden een 

kaartje ontvangen voor een feestelijk moment. Dit werd altijd gedaan door 

Sandra Boorgaard. Tijdens de afgelopen ALV heeft Sandra aangegeven een 

jaartje te stoppen met alle activiteiten dus ook Lief en Leed. Hiervoor zijn 

we nog op zoek naar een vervanger/ster. Heb je interesse geef dit door aan 

het secretariaat middels een mail (secretaris@wivoc.nl) of spreek Monique 

gewoon hierover aan. 
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• Kadernota Gemeente Winterswijk 

 

Zoals jullie hebben kunnen lezen in een eerdere Nieuwsbrief willen B&W van 

onze gemeente de gezamenlijke actieve sporters gaan belasten met 

€ 75.000. In de zomer hebben de gezamenlijke sportvereniging al bezwaar 

gemaakt. Dit lijkt niet voldoende te zijn. Maandag 7 oktober komen we 

opnieuw bij elkaar om te bepreken wat en hoe we op 16 oktober verder 

gaan. Wordt vervolgd. 

 

• 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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