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Vanuit het bestuur 

Op de eerste plaats wensen wij alle leden, donateurs, sponsoren en supporters 

 

Monique, Frans en Geert 

• 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 de verkiezing van de “vrijwilligers of vrijwilligster van het jaar?” Wie volgt 

Ruben Kruisselbrink op? Heb je je nog niet aangemeld doe dit dan z.s.m. 

secretaris@wivoc.nl 
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• Rooster zaalwacht 2de helft seizoen.                                                                                                                     

Datum 9.30 uur tot 14.00 uur 14.00 uur tot einde wedstrijden 

18 januari Dames 2 Heren 1 

1 februari Dames 5 Meisjes B1 

7 maart Heren 2 Dames 3 

21 maart Jongens B1 Dames 4 

11 april Jongens C1+Meisjes C1 Heren 3 

 

• Scheidsrechters in spé!                          

 
Aanstaande zondag 12 januari zal de bijeenkomst 'scheidsrechters in spé' 

worden georganiseerd. Van 16 tot ongeveer 18 uur zullen er miniwedstrijden 
worden gespeeld waarin nieuwe scheidsrechters kunnen proeven hoe het is om 

op de bok te staan. 
Vanuit de JB1 en DS2 zijn er op dit moment leden die hun spelregelbewijs 
behaald hebben en met deze groep zal deze bijeenkomst starten. Wie weet 

volgen er meer leden en zetten we deze bijeenkomst vaker door. 
Je spelregelbewijs halen, doe je gemakkelijk via volleybalmasterz.nl! Wil jij ook 

de hoogste positie in het veld bekleden kom dan zondag a.s. naar sportzaal de 
Vlier. 
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• CMV-jeugd speelt zaterdag a.s. in de sport- en turnhal. 

Het komt niet zo heel vaak voor maar zaterdag a.s. spelen onze jongste 

jeugdleden hun wedstrijdjes eindelijk weer eens in hun vertrouwde omgeving. 

Om 9.00 uur starten de eerste wedstrijden en de prijsuitreiking zal rond de 

klok van 11.15/ 11.30 uur zijn. Kom gerust even kijken naar onze toekomst 

van de vereniging. Er wordt altijd met veel inzet en enthousiasme gespeeld. 

Misschien roept dit ook nog weer herinneringen op aan de start van je eigen 

volleybal carrière.  

   

 

• Beachseizoen 2019 

Tijdens de laatste ALV zijn er wat vragen gesteld m.b.t. de inkomsten van het 

afgelopen Beach seizoen. Als bestuur hebben we toegezegd hierop terug te 

komen, omdat er eerst een gesprek met de Stichting Beachvelden Winterswijk 

moest plaatsvinden. Helaas is de opbrengst afgelopen zomer beneden 

verwachting geweest. De activiteiten van zowel HCW als Wiko zijn ver beneden 

verwachting geweest en hierdoor is de opbrengst natuurlijk ook niet geweldig. 

De stichting heeft de vaste kosten zoals OZB, verzekering en kosten voor 

schoonhouden kantine (schoonmaakmiddelen, toiletpapier etc.) kunnen dekken 

vanuit de kantine opbrengsten. Aangezien dit nu het 2de jaar achtereen is dat 

de inkomsten grotendeels door Skopein Wivoc leden worden gegenereerd is 

besloten dat de 3 verenigingen een vaste financiële bijdrage storten op de 

rekening van de stichting waaruit de vaste kosten betaald kunnen worden. De 

kantineomzet wordt geboekt per vereniging (indien wij er met z'n allen aan 

meewerken natuurlijk) en hieruit wordt de opbrengst per vereniging berekend. 

Verder is er afgesproken dat er een bedrag vrij moet komen om het zand aan 

te vullen. Of dit allemaal via sponsoring gaat gebeuren of een bijdrage vanuit 

de verenigingen is nog niet duidelijk. 
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• 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 nu 

begonnen aan zijn 6de 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 vereniging. Wil en durf jij het gesprek aan te 

gaan met ons voor deze enerverende en leuke functie neem dan contact op 

met een van de bestuursleden of stuur een mail aan secretaris@wivoc.nl. 

• Lokaal sportakkoord 

Afgelopen periode heeft het bestuur ook haar bijdrage geleverd aan het 

lokaal sportakkoord. Tijdens 2 bijeenkomsten zijn de wensen benoemd en 

op maandag 20 januari zal er opnieuw een bijeenkomst zijn waarbij ook het 

bestuur aanwezig zal zijn. 

• Gesprek wethouder sport 

De commissie sport, bestaande uit de voorzitters van de sportverenigingen, 

hebben een gesprek gehad met wethouder Elvira Schepers. Uiteraard had 

zij wat uit te leggen over de bijdrage welke gevraagd wordt aan aller 

actieve sporters. Een duidelijk antwoord is er helaas niet gekomen. Ook op 

de vraag van onze voorzitter of “Onderwijs” als grootgebruiker deze 

bijdrage ook gaat betalen kwam geen antwoord. Hier zullen wij dus andere 

wegen moeten gaan bewandelen. Wel is de toezegging gedaan dat de 

€ 75.000 een vaste bijdrage zal blijven ??? In februari krijgt dit gesprek een 

vervolg om te kijken waar de kosten gemaakt worden waarvoor deze 

bijdrage bestemd is. Wordt vervolgd. 

  

mailto:secretaris@wivoc.nl


 

 
 
 
 

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

7100 AL Winterswijk www.wivoc.nl 
 

 

• Gebruik sportzalen 

Wanneer je een sportzaal gebruikt gelden de volgende regels. 

• In principe kun je er ca.15 minuten voor de gehuurde tijd in. 

• Je kunt dan op het gehuurde tijdstip starten met opbouwen van de 

velden. 

• Op het eindtijdstip dienen de materialen te zijn opgeruimd zodat een 

volgende gebruiker (geen trainingsgroep van Skopein Wivoc) op tijd 

kan beginnen met het klaarzetten van hun materialen. 

• Ben je de laatste gebruiker dan dien je bij sportzaal de Vlier 

maximaal een half uur na afloop van de training de zaal en 

kleedkamers te hebben verlaten. 

• Uiteraard wordt alles netjes en opgeruimd achtergelaten. Afval wordt 

in de daarvoor bestemde bakken gedaan of mee naar huis genomen. 

• De gemeente voert beleid om afval gescheiden in te zamelen. 

Hierdoor staan er slechts enkele afvalbakken, veelal op de gang. Hier 

kunnen wij niets aan doen. Dit mag geen redenen zijn om afval in de 

kleedkamers achter te laten. 

• 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 eerste 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. 

mailto:Ledenadministratie@wivoc.nl
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