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Vanuit het bestuur 

Marion ten Barge ontvangt gouden bondsspeld 

Onder luid applaus kreeg Marion ten Barge tijdens onze Algemene 

Ledenvergadering de gouden bondsspeld opgeprikt. Marijn Ros bedankte 

haar niet alleen voor het feit dat ze ruim 40 jaren heeft gefloten maar ook 

voor haar andere activiteiten bij de vereniging. Denk hierbij aan begeleiden 

van scheidsrechters, uitleggen van nieuwe regels, secretariaat tijdens 

diverse toernooien, bloemencorso etc. Naast de onderscheiding ontving 

Marion het bijbehorende certificaat en een prachtige bos bloemen. 

 

Skopein gaat door en Erima / Leugemors Sport 2000 komt erbij 

Op de ALV van maandag jl. kon het bestuur aan het begin van de 

vergadering 2 sponsoren aan de leden voorstellen. Afgelopen zomer zijn er 

succesvolle gesprekken geweest met Ronald Sasbrink-Harkema van 

Servicetheater Skopein om de naam koppeling Skopein/Wivoc voort te 

zetten. Dit betekent dat er na dit jaar nog minimaal 4 jaar aan worden 

vastgeknoopt en met een optie van nog 1 jaar. Evenals de eerste keer 

ontvingen de leden Ronald met een luid applaus. Hiermee was het goede 

nieuws nog niet op want voor de komende 6 jaar zal sportkledingleverancier 

Erima samen met Leugemors Sport 2000 zorgdragen voor de 

wedstrijdkleding van alle Skopein Wivoc teams. Een mooi begin van een 

goed verlopen vergadering. 
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Ondertekening 6-jarig sponsorcontract.                Ronald Sasbrink-Harkema (Skopein)                                                                                  

Emiel de Vries Leugemors Sport 2000                                                                                

Joris Driesen (Erima sportswear) 

• Monique van de Berg 25 jaar verenigingslid 

Naast bovenstaande feestelijkheden werd er ook tijdens de ALV stilgestaan 

bij het 25-jarig jubileum van Monique van de Berg. Naast het feit dat 

Monique trainster is van Heren 3 is zij ook scheidsrechter, heeft haar sporen 

verdiend in de diverse commissies, ondersteuning bij het Bloemencorso 

door het maken van de maquette en recent verleende zij haar creatieve 

medewerking aan het tot stand van het kinderboekje "Volleybal is cool". Zij 

was helaas zelf niet aanwezig maar via onze secretaresse Monique zijn de 

bloemen, het wijnglas met gravure en een passende fles wijn bij Monique 

afgeleverd. 

  

• Een eigen fanclub 

Niet iedereen overkomt dit natuurlijk wekelijks maar tijdens de eerste 

thuiswedstrijd hing er een mooi spandoek in de zaal bij Dames 1. Zo te zien 

heeft Lotte haar eigen fanclub. Cool toch! 

Lotte's fanclub zit in de lift! 
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• Teamfoto's 

o Als je als team vindt dat er nog een nieuwe teamfoto gemaakt moet 

worden laat dit dan even weten via een mailtje aan pr@wivoc.nl en 

gaan zij dit z.s.m. regelen. 

 

• Algemene Leden Vergadering (ALV)  

Tijdens de goed bezochte ALV van maandag 28 oktober jl. zijn o.a. 

onderstaande zaken aan de orde gekomen. 

o De werkzaamheden van Lief en Leed worden overgenomen door 

Marion ten Barge. Heb je iets waarvan je denkt daar mag de 

vereniging wel even aandacht aan besteden geef Marion dan even 

een berichtje. (langdurig ziek, blessure o.i.d.) 

o De opbrengst van de actie “Hart voor de Achterhoek” (Rabobank) 

bedraagt dit jaar € 341,00. 

o Voorlopig zal er geen contributieverhoging gaan plaatsvinden. Wel 

dienen we rekening te houden voor volgend seizoen dat er opnieuw 

een afdracht aan de gemeente moet gaan plaatsvinden. 

o Wanneer je als team ballen mee moet nemen naar een uitwedstrijd 

dan deze s.v.p. op de dag van de wedstrijd bij voorkeur ophalen in 

de sport- en turnhal en deze ook weer de volgende dag retour te 

brengen naar de sport- en turnhal. Mocht je ballen meenemen uit 

sportzaal de Vlier bedenk je dan wel dat er op woensdag, 

donderdag en vrijdag volop getraind wordt in deze zaal! Hiervoor 

geldt dus zondermeer dat de ballen altijd de volgende dag retour 

moeten zijn in de Vlier!! 

o Op zaterdag 23 november 2019 en zaterdag 11 januari 2020 wij 

eindelijk weer eens een CMV-toernooi in onze sport- en turnhal 

hebben. Iets dat de laatste jaren niet is gelukt. 

o Overige zaken vanuit de ALV zullen middels de notulen aan jullie 

worden doorgegeven. 
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Zaterdag 16 november a.s. organiseert Dames 1 vanaf 21.00 uur in 

de kantine van de sport- en turnhal een “Foute Party bij Skopijn 

Wifok” Nadere informatie volgt via social media en andere kanalen.  

 

• Voortzetten inloopspreekuur Fysiotherapie Beatrixpark! 

Vanaf dinsdag 5 november a.s. 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. 
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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 
 
 

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. 

 

• 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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