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Vanuit het bestuur 

• Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Deze halfjaarlijkse vergadering wordt op maandag 18 mei 

a.s. gehouden. Uiteraard bij onze sponsor Servicetheater 

Skopein, Meddosestraat 6/8. De officiële uitnodiging met 

agenda zal vroegtijdig worden verstuurd. Noteer deze 

datum alvast in de agenda want op deze avond zal het 

bestuur de nieuwe structuur met jullie delen en dient deze bij akkoord te 

worden goedgekeurd om tenslotte te worden vertaald in statuten en het 

huishoudelijk reglement. Uiteraard zullen ook de bekende items de revue 

passeren en hopelijk hebben we een aantal teams welke we kunnen gaan 

huldigen. 

• Laatste thuiswedstrijden 

Op zaterdag 11 april spelen we de laatste 

thuiswedstrijden. Zoals de laatste jaren een traditie is 

geworden sluiten we af met een gezellige avond in de 

kantine van de sport- en turnhal. Ook dit jaar zal er 

weer een verloting worden gehouden en krijgt 

iedereen weer een aantal consumptiebonnen. De 

verdere invulling wordt gedaan door Melissa Kruisselbrink en Eva Meulenbeld. 

Zij zullen jullie verder op de hoogte houden.  

• Wedstrijdkleding 

Zoals een iedereen kan weten starten we volgend seizoen allemaal in nieuwe 

wedstrijdkleding. De kledingcommissie zal jullie binnenkort hierover informeren 

hoe zij te werk zullen gaan. Dit betekent dat de huidige kleding door iedereen 

allemaal ingeleverd dient te worden bij de kledingcommissie. Wij willen onze 

kledingsponsors hiervoor bedanken middels een aandenken. Daarnaast 

ontvangen wij graag ideeën van jullie wat we met de huidige wedstrijdkleding 

van de vereniging kunnen doen.  
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Hierbij denken wij niet aan het in eigen gebruik nemen maar beschikbaar te 

stellen voor een goed doel o.i.d. Hebben jullie een idee geeft dit dan door aan 

het bestuur of stuur een mail aan secretaris@wivoc.nl. 

• Lief en Leed 

Vanaf het begin van dit seizoen zorgt Marion ten Barge 

ervoor dat, daar waar dit nodig geacht wordt, er een 

passend kaartje wordt verstuurd namens de vereniging naar 

het betreffende lid. Dit kan natuurlijk alleen gebeuren 

wanneer Marion op de hoogte is van zaken welke geen 

jubileum of “kroon” verjaardag zijn. Denk hierbij aan 

langdurige ziekte of blessure van een teamgenoot, de 

geboorte van kleine of andere zaken waar de vereniging even aandacht aan 

kan schenken. Geef dit dan door via de mail (mariontenbarge819@gmail.com) 

of een appje naar 06-23470499. 

• Vacatures: 

Nu de meeste formats van de commissies binnen zijn 

komen er ook een aantal vacatures na voren. Het gaat 

hierbij om:  

• Iemand voor de materiaalcommissie. Het is wenselijk om hiervoor 

iemand erbij te hebben die op de dinsdagavond traint zodat op deze 

avond ook de materialen in de sport- en turnhal zo af en toe eens 

even gecontroleerd worden. Rudi Teunissen doet dit op de woensdag 

in de Vlier. Het kost ca. 4 uurtjes per seizoen. Samen bepaal je met 

hem of er materiaal bij aangeschaft moet gaan worden. Interesse 

stuur een berichtje aan Rudi via de mail materiaal@wivoc.nl of 

spreek hem aan op de zaterdagmiddag tijdens een thuiswedstrijd.  

• Een voorzitter. Het zou mooi zijn dat we voor het eerst in het bestaan 

van Wivoc een vrouwelijke voorzitter zouden kunnen presenteren 

(70% van de leden zijn tenslotte dames) Nu de nieuwe structuur 

nagenoeg afgerond is zal de tijdsinvestering aanzienlijk minder zijn 

en je krijgt er heel veel mooie dingen voor terug (mail bij interesse 

aan secretaris@wivoc.nl). 
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• De zomer staat ook alweer bijna voor de deur. Voor de commissie 

beach zoeken wij enkele enthousiastelingen om in de zomerperiode 

(mei t/m augustus) te helpen tijdens het beachseizoen. Organisatie 

van de beachweek is een onderdeel maar een onderling toernooi, 

trainingen als er interesse voor is, gereed maken van het veld, 

helpen in de kantine, helpen bij clinics voor scholen etc. Geef je op 

via de mail beach@wivoc.nl. 

 

• Start beachseizoen 

Zoals we nu in de planning hebben kan er weer 

vanaf dinsdag 5 mei (nationale feestdag) 

gestart worden op de beachvelden. 

Waarschijnlijk gaan we op zaterdag 2 mei het 

zeil verwijderen, het meubilair plaatsen, terras 

schoonvegen, en andere voorkomende 

werkzaamheden verrichten om alles weer speelklaar te hebben. Dit is 

afhankelijk wanneer de aanvoer van het zand gedaan kan worden. 

• Willemien Beskers 40 jaar competitiespeelster 
 
Afgelopen zaterdag was er slechts 1 wedstrijd in de sport- en turnhal, maar 

wel een heel speciale. Ons 4de damesteam speelde tegen Loil 2. Op zich niets 

bijzonder maar door het feit dat er aandacht werd geschonken aan het feit dat 

Willemien Beskers 40 jaar aaneengesloten in de competitie voor onze 

vereniging uitkomt werd het wel een heel bijzondere wedstrijd. Haar 

teamgenoten waren erin geslaagd om een behoorlijk aantal ex-teamgenoten 

en familie van Willemien op te trommelen (zie foto's). Daarbij werden alle 

aanwezigen na de wedstrijd uitgenodigd om in de kantine te proeven van de 

zelfgemaakte taarten, cup cakes, soesjes etc. Het werd toch min of meer een 

reünie voor de diverse speelsters. Een bijzonder geslaagde middag en avond 

met dank aan de dames van ons 4de team. O ja, de wedstrijd werd met 2-3 

verloren. De revanche volgt zaterdag a.s. volgens coach Karin Wieggerink. 

 

 
          Met de kleinkinderen      (ex)teamgenoten         volle tribune 
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• Tussenmeting de Werkwijzer (nieuwe naam voor het OFO-project) 

 
In oktober, november 2019 is er in het kader van de Werkwijzer een enquête 

gehouden onder de diverse jeugdleden, trainers en ouders van jeugdleden. Dit 

is de 0-meting genoemd. Om te kijken of de acties welke hierdoor zijn 

opgestart effect scoren zal eind deze maand/ begin volgende maand opnieuw 

een eenvoudige enquête worden afgenomen. De ouders van de jeugdleden en 

de trainers krijgen deze enquête via de mail terwijl de CMV-leden dit opnieuw 

op de laptop tijdens de training gaan doen. De commissie bekijkt nog even hoe 

zij de B en C-jeugd een aantal vragen zullen gaan stellen. Om een goed beeld 

te krijgen hopen we dat ook dit keer iedereen zijn/haar medewerking wil 

verlenen. De resultaten van beide enquêtes zullen medio april/mei worden 

gepresenteerd tijdens een nog te plannen ouderavond. Hier zal ook uitleg 

worden gegeven over de Werkwijzer en de herstructurering binnen de 

vereniging. 

 

 

 
• 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 
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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 

 

 

 

• Rooster zaalwacht 2de helft  

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 

 

• 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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