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Correctie van de afbeelding 

 

Monique, Frans en Geert 

 

• Vrijwilligersmiddag  

Afgelopen zondag (02-02-2020) heeft de jaarlijkse vrijwilligersmiddag plaats 

gevonden. In het totaal waren er ca. 35 vrijwilligers aanwezig (dit hadden er 

overigens 85 kunnen zijn). Evenals vorig jaar was het ook nu weer gezellig en 

werden de hapjes en drankjes keurig verzorgd door de bediening van 

Servicetheater Skopein. Nadat voorzitter Geert Beijers iedereen welkom had 

geheten en namens de leden een woord van dank had uitgesproken voor de 

inzet van afgelopen jaar werden de stembiljetten voor de verkiezing van “de 

vrijwilliger van het jaar 2019” uitgereikt. De grote vraag was natuurlijk wie de 

opvolger/ster zou worden van Ruben Kruisselbrink. De aanwezigen kregen een 

½ uur de tijd om 3 namen in te vullen. Er kon alleen gestemd worden op de 

aanwezige vrijwilligers. Secretaresse Monique ten Hoeve had rond 16.30 uur 

de stemmen geteld. Tot vrijwilligster van het jaar 2019 werd Nicole Woordes 

gekozen met 31 punten. De runner-ups Martijn Ros en Vincent Kruisselbrink 

eindigden op de 2de plaats. Naast de eeuwige roem en de oorkonde kan Nicole 

ook nog een diner bon tegemoetzien. 
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Nicole Woordes, Vrijwilligster van het jaar 2019 

 

• 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 

 

• Jeugd Scheidsrechters debuteren! 
Zaterdag 1 februari jl. hebben de eerste jeugdscheidsrechter de plek op de 

scheidsrechtersstoel ingenomen nadat zij op zondag 12 januari extra instructie 
in de praktijk hadden gehad. Gelukkig stonden zij er niet alleen voor. Vincent 
Kruisselbrink en Lotte Schonewille zorgden voor een stukje begeleiding daar 

waar dat nodig was. Een veel belovend debuut en als vereniging hopen we 
natuurlijk dat velen dit stoere voorbeeld zullen gaan volgen. 
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• Nog 3 plaatsen vrij!!               
Op persoonlijke titel hebben wij tijdens een veiling bij FC Winterswijk een kavel 

gekocht welk recht geeft op een reanimatiecursus voor 6 personen. Vanuit 
onze familie hebben we 3 plekken ingevuld. Bij deze de vraag of er binnen 
onze vereniging nog 3 mensen willen aansluiten om de basishandelingen voor 

reanimatie te leren. De datum en tijdstip kunnen we in goed overleg afspreken. 
Heb je interesse stuur dan een berichtje naar gbeijers@docugroup.nl of aan  

voorzitter@wivoc.nl (deelname is uiteraard gratis bij opleidingsinstituut Ten 
Dolle). 

 
Ineke en Geert Beijers 

 

   

• WK 2022 dames volleybal 

Op maandag 17 februari a.s. heeft het bestuur samen met het bestuur van 

Mevo en een afvaardiging van de Nevobo een eerste verkennend gesprek met 

de wethouder van sport mevr. Elvira Schepers over het WK 2022 voor dames. 

De bedoeling is om diverse activiteiten te 

organiseren in aanloop naar het WK 2022 dat 

grotendeels in Gelderland (Arnhem 

Gelredome en Apeldoorn Omnisport) 

wordt gehouden. Naast deze activiteiten willen we 

ook een poging doen om een nationaal 

damesteam in Winterswijk onder te 

brengen. Dit kunnen de beide verenigingen 

niet alleen hiervoor is de steun van de 

gemeente zeker hard nodig. We houden jullie 

op de hoogte. 

mailto:gbeijers@docugroup.nl
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• 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. 

 

• 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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