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Vanuit het bestuur 

 

• Vrijwilligersmiddag 

Als blijk van waardering organiseert het bestuur 

ook dit jaar weer de vrijwilligersmiddag. Deze 

vindt plaats op zondagmiddag 02-02-2020, 

aanvang 15.00 tot ca. 19.00 uur, uiteraard bij 

onze hoofdsponsor Skopein. Ook dit jaar weer 

met de verkiezing van de “vrijwilligers of 

vrijwilligster van het jaar”. Wie gaat Ruben 

Kruisselbrink opvolgen? Een persoonlijke 

uitnodiging volgt op korte termijn. 

• Activiteitencommissie zoekt hulp. 

Wie helpt de activiteitencommissie mee om de verkoop van de alom 

bekende Skopein Wivoc stroopwafels en de bloemetjes/planten tot een 

succes te maken. Het gaat hierbij om het innemen van de briefjes en het 

tellen van het geld op dinsdag 24 maart van 17.00 tot ca. 21.00 uur en het 

verdelen van de stroopwafels en bloemetjes/planten op dinsdag 7 april van 

16.15 tot ca. 18.00 uur. Je kunt je aanmelden bij Yvette van de Berghe 

(dames 5) of middels een mailtje aan activiteiten@wivoc.nl. 
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• Vanuit de gemeente hebben de besturen van alle zaalsportverenigingen een 

uitnodiging gekregen om mee te praten over de exploitatie van de kantine 

van de sport- en turnhal vanaf het seizoen 2020-2021. Aangezien dit nogal 

een beslag kan leggen op vrijwilligers, willen wij graag van jullie als leden 

de mening hierover horen. Het gaat ons om de volgende zaken: 

1. Moeten wij dit gesprek aangaan? 

2. Zo ja, tot hoever moeten wij volgens jou gaan (volledig in eigen 

beheer, samenwerken met de andere verenigingen, uitbater zoeken) 

3. Als e.e.a. positief uitvalt, wat ben jezelf bereid om te doen? 

(Kantinedienst, schoonmaak, inkoop, financiën) 

4. Heb je de nodige diploma's zoals Sociale Hygiëne, Horeca, BHV) 

We lezen graag je mening door een mail te sturen aan secretaris@wivoc.nl, 

uiteraard voorzien van je naam en indien mogelijk telefoonnummer. Graag 

voor 8 januari 2020 een reactie. Gesprek is op 21 januari 2020 

Als bestuur vinden wij wel dat er een ruim draagvlak moet zijn om 

eventueel deze stap te zetten. Het runnen van een horecagelegenheid is 

natuurlijk niet onze business. 

• Opvolging van onze voorzitter Geert Beijers         

Zoals velen misschien nog wel weten heeft Geert bij zijn verkiezing als 

voorzitter aangegeven 2 termijnen deze functie te willen invullen. Hij is net 

begonnen aan zijn 6e en dus laatste jaar. Oktober 2020 is hij aftredend en 

niet herkiesbaar. Bij deze dan ook de vraag of er onder de leden kandidaten 

zijn die hem willen gaan opvolgen? Het bestuur heeft uitgesproken dat het 

de voorkeur geniet dat de beoogde opvolger of opvolgster vanaf medio 

januari/ februari a.s. al mee kan draaien, dit in verband met de gaande 

herstructurering binnen de verenigingen. Wil en durf je het gesprek aan te 

gaan met ons voor deze enerverende en leuke functie? Neem dan contact 

op met één van de bestuursleden of stuur een mail aan secretaris@wivoc.nl. 
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• Statuten en huishoudelijk reglement 

Zoals tijdens de ALV toegezegd, zijn de Statuten en het Huishoudelijk 

reglement welke bij het bestuur bekend zijn op de website terug te vinden. 

De pr-commissie heeft deze op 11 november jl. geplaatst onder “Media”. 

Hierbij dient wel aangetekend te worden dat hierin zaken staan welke in de 

loop der jaren met instemming van de ALV enige wijzigingen hebben 

ondergaan maar nooit officieel zijn vastgelegd. Zoals op de laatste ALV door 

het bestuur is aangegeven, zullen deze documenten als afronding van de 

herstructurering van de organisatie van de vereniging dienovereenkomstig 

worden aangepast en ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. 

Uiteraard allemaal in samenwerking met de commissie van beroep en een 

daartoe bevoegde notaris. 

• Jongens B1 winterkampioen 

Afgelopen zaterdag speelde dit team van de trainers Corné Dingemans en 

Geert Oonk met als coach Simone Janszen in Doetinchem tegen Orion JB2, 

de nummer twee op de ranglijst. Het kampioenschap werd binnen gehaald 

door gelijk de eerste set te winnen met 18-25. Vervolgens werden de 2de 

en 4de set gewonnen met resp. 20-25 en 12-25. De 3de set was voor de 

thuisploeg met 25-21. Voor diverse spelers en speelsters was dit het 3de 

kampioenschap op rij. Een resultaat waar zij en wij als vereniging best trots 

op mogen zijn. Na afloop werden de bijbehorende medailles omgehangen, 

felicitaties uitgedeeld en kreeg iedereen een leuke attentie namens de 

ouders. 

…. met een brede glimlach richting het publiek .....
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• Teamfoto's 

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 zij gaan dit z.s.m. 

regelen. 

 

 

                                                          

• Aangepaste tijden inloopspreekuur Fysiotherapie Beatrixpark! 

Vanaf 5 november jl. verzorgt sportfysiotherapeut Jason Ombeng het 

inloopspreekuur 1 x per maand geheel vrijblijvend. 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 1e 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. 

Succes en veel sportplezier! 

Team Fysiotherapie Beatrixpark. 
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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, wijzigen 

bankrekeningnummer, telefoonnummer etc. 
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