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Vanuit het bestuur 

De volgende persconferentie is een feit 

Momenteel lijkt het wel of je leven gaat van persconferentie tot 

persconferentie. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor je privé maar ook 

zakelijk spelen deze momenten een belangrijke rol in onze samenleving.  

Het kabinet moet zware beslissingen nemen waar ieder natuurlijk zijn of 

haar mening over heeft gezien vanuit zijn of haar belang. Ook alle sporters 

in de wereld hebben hier mee te maken, direct of indirect. Dus ook wij als 

eenvoudige amateur volleyballers en volleybalsters bij onze vereniging 

Skopein Wivoc. Als bestuur beseffen wij terdege dat onze te nemen 

beslissingen niet in de schaduw staan waarvoor het kabinet staat en komt 

te staan. Maar ook wij beseffen dat onze leden willen weten waar ze aan toe 

zijn en dat is nu juist het probleem: “Ook wij weten het niet en hebben 

helaas geen glazen bol.” Ook wij, en zeker ook de diverse commissies, 

bekijken alles van persconferentie tot persconferentie. Plannen een 

bestuursvergadering een dag nadat we nieuwe informatie hebben vanuit het 

kabinet, volgen alle info vanuit de Nevobo, NOC*NSF, hebben contact met 

de zusterverenigingen en wethouder Elvira Schepers. Helaas het 

belangrijkste contact met onze leden, trainers, commissieleden, sponsoren 

etc., is wat er momenteel ontbreekt. Dit maakt het er allemaal niet 

eenvoudiger op en nu merk je dat je zelfs de “wandelgangen” af en toe 

mist. Wij en de leden van de diverse commissies, doen ons uiterste best om 

jullie op de hoogte te houden en het contact niet te verliezen. Als er vragen 

zijn schroom niet om contact met ons op te nemen, mail of bel. Voor 

iedereen wensen wij dat jullie gezond blijven, het virus kunnen ontlopen, 

vertrouw erop dat we medio september weer gaan volleyballen in de zaal en 

indien mogelijk in de zomer nog op de beachvelden. 

Monique, Frans en Geert 
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• Stand van zaken bij de technische commissie 

Ondanks de Corona- periode is de TC alweer een aantal weken druk aan de 

slag met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Te denken valt 
hierbij aan het samenstellen van teams, het zoeken naar en benaderen van 
potentiële trainers, het voeren van gesprekken met betreffende personen 

en het maken van de zaalindeling voor de trainings- en wedstrijddagen. 
Inmiddels hebben we al heel wat stappen gezet en hebben we een aantal 

zaken vast kunnen leggen. Dit betekent ook dat nog niet alles rond is. We 
zijn nog erg druk bezig en hopen alles zo spoedig mogelijk geregeld te 
hebben.  

Wanneer we meer duidelijkheid hebben ontvangt u deze informatie 
uiteraard via de nieuwsbrief.  

 
Met vriendelijke groet,  

De TC 

• Spelerspasjes 

Tijdens het inleveren van de kleding zijn ook de nodige spelerspasjes 

ingeleverd. Vanuit de TC komt de opmerking dat er ook nog diverse pasjes 

onder de leden zijn. Het verzoek is om deze uiterlijk 15 mei a.s. in te 

leveren bij Ruben Kruisselbrink, Schaepmanstraat 53. 

Alvast bedankt voor de medewerking. 

• Wedstrijdkleding 

De kledingcommissie wil iedereen bedanken voor het tijdig en compleet 

inleveren van de wedstrijdshirts. Een slip of the pen was de vraag aan de 

recreanten om de shirts ook in te leveren, maar daar was de 

kledingcommissie even vergeten dat iedere speler of speelster het shirt zelf 

thuis heeft omdat men nogal eens in verschillende samenstellingen aan de 

lettercompetitie deelneemt. Zo zie je dat onze vrijwilligers ook wel eens een 

steekje laten vallen. Het zij hen vergeven want wanneer je niets doet kun je 

ook nooit fouten maken. Wil iedereen daar ook rekening mee houden. 

Ook het coronavirus heeft gevolgen voor onze nieuwe wedstrijdkleding voor 

komende seizoenen. Het is momenteel niet te doen, en zeker ook niet 

passend, om op pad te gaan voor het werven van bijv. shirtsponsors. 

Daarbij is het natuurlijk niet mogelijk om de diverse sessies om kleding te 

passen door te laten gaan.  
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In goed overleg met de kledingcommissie, Leugemors Sport 2000 en onze 

kledingsponsor Erima is besloten de uitlevering medio december/januari van 

het komende seizoen te laten plaatsvinden. Weet iemand nog een 

shirtsponsor o.i.d. geef het dan maar door aan pr@wivoc.nl. 

Er is een voorstel gekomen om onze wedstrijdkleding t.z.t. beschikbaar te 

stellen aan een volleybalproject in Senegal. In een volgende Nieuwsbrief 

komen wij middels een gesprek met Peter van Tarel van de Nevobo graag 

bij jullie op terug. Hebben jullie een idee, geeft dit dan door aan het bestuur 

of stuur een mail naar secretaris@wivoc.nl. 

 

Misschien hebben sommigen onder jullie in de 

wandelgangen vernomen dat er een kandidaat-voorzitter was. Dit klopt 

maar helaas heeft onze kandidaat af moeten haken vanwege droevige 

privéomstandigheden. Dus we zijn nog op zoek naar 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 

In de Nieuwsbrief van 2 april schreven we nog 

dat er voorlopig niet op de beachvelden 

gespeeld kan gaan worden. Tijdens de laatste 

persconferentie is er toch een kleine opening 

gekomen. Onze jeugdleden t/m 18 jaar krijgen 

de gelegenheid om onder bepaalde 

voorwaarden te gaan beachen. Om e.e.a. duidelijk te krijgen sturen wij 

binnenkort een aparte mail hoe wij het denken in te vullen. Het gaat om de 

leeftijdscategorieën t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar. Eerst moeten de velden 

nog bladvrij gemaakt worden. Heb je nu misschien wat tijd over neem dan 

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

tijdstip afspreken.
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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. 
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