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Vanuit het bestuur 

Op 17 maart ontvingen wij het droevige bericht dat door een noodlottig ongeval 

is overleden  

Peter Broens 
 

Peter is de man van ons ex-lid Margriet Broens (dames recreanten) en vader 
van ons lid Lex (heren 2). Namens de vereniging wensen wij Margriet, kinderen 

en kleinkinderen veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies. 
 

 

Op 22 maart ontvingen wij het droevige bericht dat na een kortstondig ziekbed 

is overleden 
Geert Harbers 

 
Geert heeft in de negentiger jaren o.a. heren 1 van onze vereniging getraind en 
veel spelers zullen hem nog herinneren, naast het feit dat hij een gedreven 

trainer was, van zijn vaste uitspraak “plaatje helder.” Vorig jaar verzorgde hij 
nog een aantal trainingen voor onze (toekomstige)spelverdelers. 

Geert is de schoonvader van Simone Janszen (trainer begeleidster) en opa van 
Emma en Hilde. 
Namens de vereniging wensen wij zijn vrouw Ina, kinderen en kleinkinderen 

sterkte bij het dragen van dit verlies. 
 

 

• Algemene Ledenvergadering, bedrijventoernooi en jeugdkamp  

Zoals eenieder zal begrijpen zijn wij genoodzaakt de ALV tot nader order uit 

te stellen. Bedrijventoernooi en jeugdkamp gaan niet door. Mogelijk dat het 

bedrijventoernooi omgezet wordt in een beachtoernooi en voor het 

jeugdkamp bekijkt de activiteitencommissie of er een leuk alternatief nog te 

regelen valt. Uiteraard dit allemaal ten gevolgde van het coronavirus. 
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• Laatste thuiswedstrijden en happy hour 

Het seizoen was net even iets eerder en iets anders afgelopen dan dat wij 

met z'n allen hadden bedacht. Een virus, waar we twee maanden geleden 

nog niet van gehoord hadden, heeft het leven van ons allemaal behoorlijk 

doen veranderen. We moeten ons aanpassen aan de richtlijnen van het 

kabinet en het RIVM. Begrijpelijk natuurlijk. Helaas kent hierdoor het einde 

van de competitie geen echt einde en gaat het Happy Hour ook niet door. 

Maar wat in het vat zit verzuurd niet. Zodra het allemaal duidelijk wordt 

hoe we ons normale leven weer kunnen oppakken zullen wij, in overleg met 

de organisatie, kijken hoe of wat we alsnog kunnen regelen. 

• Wedstrijdkleding 

Ook dit moeten we anders regelen. In overleg met de kledingcommissie is 

afgesproken dat de kleding in de week van 6 – 11 april ingeleverd 

moet worden bij Martijn Roerdink, Vredenseweg 5. Vooraf wel even 

een afspraak maken via het mobiele nummer 0652801737. Het gaat hier 

om de wedstrijdshirts en broekjes en broeken (alles in de daarvoor 

bestemde tas) en de kleding van de trainers en spelers die gaan stoppen. 

Dames 1 en Heren 1 kunnen het trainingspak en de tas zolang behouden. 

Over het vervolg zoals het passen en het uitdelen komen we later in het 

jaar bij jullie op terug. De kledingcommissie denkt in de richting van 

december/januari zodat er iets meer tijd is om kledingsponsors te 

benaderen. 

Wij zijn ook nog steeds op zoek naar een tweede leven voor onze kleding. 

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 secretaris@wivoc.nl 

 

 

• 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. 
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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 

•  

 

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

 

• 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 

 

• Start beachseizoen 

Helaas zal de start van het beachseizoen 

minimaal met een maand moeten worden 

uitgesteld. Wel kunnen we alvast het veld 

bladvrij maken, het meubilair plaatsen, terras 

schoonvegen, en andere voorkomende 

werkzaamheden verrichten om alles weer 

speelklaar te hebben. Heb je nu misschien wat tijd over neem dan contact 

op met Geert Beijers via voorzitter@wivoc.nl. Kunnen we een tijdstip 

afspreken. 

• Tussenmeting de Werkwijzer (nieuwe naam voor het OFO-project) 

Hier komen we in september bij jullie op terug. 

• 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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