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In Memoriam 

Gisteren, 18 maart 2020, ontvingen wij het droevige bericht dat ons erelid Joop Beijers is overleden. 

Joop was in het verleden iemand waarop je altijd kon rekenen. Functies waar iets geregeld moest 

worden waren echt zijn ding en de bijnaam “regelneef” was hier ook zeker op zijn plaats. Vanaf de 

oprichtingsdatum, 1 september 1967 tot op de dag van vandaag, is Joop lid geweest van onze 

vereniging, dus ruim 53 jaar. Als speler heeft hij deel uitgemaakt van de diverse heren teams. Zijn 

palmares als vrijwilliger lijkt bijna oneindig maar een aantal hoogtepunten willen wij toch nog even in 

herinnering brengen. 

 1973 Start bedrijventoernooi.  

 1980 Organisatie 12 ½ -jarig jubileum van de vereniging. 

 1988 Recordaantal inschrijvingen bedrijventoernooi (266 teams, 20 avonden) 

 1990 Clinic Nationaal Herenteam met selectie van heren 1 en jeugdspelers. 

 1990 Afsluiten eerste sponsorcontract met servicetheater Skopein (10 april 1990) 

 1992 25-jarig jubileum Skopein Wivoc (Joop ontvangt op de feestavond de bondspenning) 

 2017 50 jaar lid van Skopein Wivoc. 

Naast bovenstaande activiteiten heeft Joop door de jaren heen veel betekend voor de vereniging als 

we denken aan het binnenhalen van sponsoren, bloemencorso, oud papier ophalen, manager 

Dames 1, regelen van BBQ's, etc., etc. 

Alle bovenstaande zaken zijn aanleiding geweest om Joop – op voorstel van het bestuur - in de 

Algemene Leden Vergadering van 30 november 2000 te benoemen tot erelid van onze vereniging. 

Joop werd 72 jaar. 

Wij wensen Sandra, Arno, Manon, Remco en Coen veel sterkte met het dragen van dit verlies. 

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Helaas is door het coronavirus geen gelegenheid tot 

afscheid nemen en persoonlijk condoleren. 

Correspondentieadres: Fam. Boogaard-Beijers, Pashof 7, 7103 BC Winterswijk. 
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• De competitie 2019-2020 zit erop. 

Na veel overleg en het afwegen van de mogelijkheden heeft de Nevobo 

besloten om de lopende competitie niet verder uit te spelen. Dit geldt vanaf 

de Topdivisie en lager. Voor de afronding van de eredivisie zijn momenteel 

nog gesprekken gaande met de verenigingen. 

Hoe de start en de indeling voor het seizoen 2020-2021 worden ingevuld is 

nog niet helemaal duidelijk. Momenteel liggen er 3 scenario's voor waaruit 

gekozen gaat worden. Hier speelt natuurlijk de datum waarop we weer 

“coronavirusvrij” zijn een belangrijke rol. 

Het bestuur, zal samen met de TC gaan bekijken hoe wij de rest van dit 

seizoen in kunnen gaan vullen zodra ook hier de mogelijkheden weer 

aanwezig zijn. Ook hier speelt natuurlijk de datum een belangrijke rol. 

• De bloembollen- en stroopwafelactie. 

De organisatie van bovengenoemde verkoopactie heeft besloten deze op te 

schorten naar eind september/ begin oktober. In overleg met de 

leveranciers/sponsoren is hiertoe besloten omdat momenteel niet duidelijk 

is wanneer we weer aan het volleyballen gaan, het geld en de briefjes 

ingeleverd kunnen worden en wanneer de distributie dan kan gaan 

plaatsvinden. Nieuwe bestellijsten zullen t.z.t. ook worden uitgereikt met 

een nieuw assortiment.                                                                            

• Van de leden administratie: 

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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