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Vanuit het bestuur 

• Beachvelden: 1,5 meter is ook hier van toepassing. 

Geen Douchegel maar Handgel !! 

 

Nu we super trots zijn dat onze jeugd vanaf de start zich geweldig heeft 

aangepast aan de regels welke gelden in deze unieke periode in ons leven 

zijn we natuurlijk nog meer blij dat we ook de senioren een plek kunnen en 

mogen bieden op de beachvelden. Afgelopen 1,5 week is er opnieuw veel 

overleg geweest hoe we e.e.a. zouden kunnen invullen. In de bijlage vinden 

jullie het schema zoals het er momenteel voor staat. Uiteraard is het voor 

ons ook allemaal nieuw, leren we elke dag, evalueren we met Avanti, HCW 

en Wiko over de gang van zaken en nemen opmerkingen van onze leden 

zeker ter harte. Wel blijft de belangrijkste regel voor ons als uitgangspunt 

“zonder corona coördinator mag er niet gespeeld worden!!”. Ook is 

het wel verstandig dat er een trainer/ster voor de groep staat omdat er 

voldoende zaken anders zijn ten opzichte van de zaaltraining. Wij weten dat 

iedereen van goede wil is maar in het enthousiasme worden ook heel 

gemakkelijk afspraken en richtlijnen vergeten. 

Het trainen door niet aangemelde teams of combinaties hiervan. 

Voorlopig is het niet de bedoeling om "op eigen initiatief" een vrij veld te 

gaan benutten. Wij hebben de plicht ons rooster aan te bieden bij de 

gemeente i.v.m. toezicht en handhaving.  
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Mochten hiervoor de mogelijkheden ontstaan dan zullen wij dit zeker 

bekend maken en gaan dan werken met reserveringen vooraf. Graag 

aandacht hiervoor. 

 

 

 

              Lekker beachen maar............denk vooral aan: 

• Kom in sportkleding. Kleedkamers zijn gesloten. 

• Douchen is niet mogelijk. 

• Ga thuis naar het toilet. 

• Kom bij voorkeur alleen en op de fiets. 

• Wacht niet op elkaar maar loop rechtstreeks naar de beachvelden en 

pak een stoel.  

• Gebruik je eigen genummerde stoel voor de kleding, bidon en 

handgel. 

• Houd 1,5 meter afstand, ook in het veld. 

• Gebruik handgel voor en na de training. 

• Maximaal 8 personen per veld, waarvan 6 in het veld. 

• Blokken en aanvallen tegelijk is geen optie! 

• Volg het advies/tips van de corona coördinator op. 

 
• Vanuit de Technische Commissie 

Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen viel, is de TC de laatste maanden erg 

druk geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. We hebben, 
ondanks veel inspanningen, helaas nog niet alles rond. Wel hebben we 

besloten de teamindeling en de zaalindeling met jullie te delen waarbij wel 
de opmerking moet worden geplaatst dat wij als TC nog in een afrondende 

fase zijn met de genoemde trainers van Dames 1 en Heren 1. Uiteraard 
hopen wij hier op korte termijn ook tot een definitieve afronding te komen. 
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Zoals in de teamindeling te zien is (zie bijlage), zijn er nog een paar lege 
plaatsen. We zouden deze graag zo snel mogelijk willen invullen. Maar 

daarvoor hebben we jullie hulp nodig.  
Mocht je interesse hebben om een team te gaan trainen, coachen of om 
deel uit te maken van heren 4 (een leuk, nieuw herenteam) neem gerust 

contact met ons op. Dan kunnen we samen overleggen over de 
mogelijkheden. Uiteraard horen wij het ook graag als je iets anders zou 

willen betekenen of wanneer je iemand kent die we wellicht zouden kunnen 
benaderen.  
De keuze voor deze team – en zaalindeling is weloverwogen genomen.  
Mochten er toch nog vragen en/of opmerkingen zijn, stuur ons gerust een 
mailtje.  

 
Teams TC-lid e-mailadres 

D1, D2, H1, JB1 en JC1 Ruben en Robert tc@wivoc.nl 
D3 t/m D6 Esmé tc-dames@wivoc.nl 
H2 t/m H4 Fabian tc-heren@wivoc.nl 

MB1 en MC1 Milou tc-jeugd@wivoc.nl 
CMV- jeugd Kim tc-cmv@wivoc.nl 

 
Met vriendelijke groet,  
De TC (tc@wivoc.nl) 

Esmé, Fabian, Milou, Robert, Ruben en Kim 
 

• Algemene Ledenvergadering 

Als bestuur hebben wij besloten deze vergadering te verplaatsen naar 

oktober/november. Hiermee wordt o.a. de huldiging van de jubilarissen en 

mogelijke teams doorgeschoven. Iedereen zal begrijpen dat het coronavirus 

hier de oorzaak van is. Uiteraard kunnen jullie voor dringende vragen 

contact met ons opnemen. 

• En hoe nu straks verder in de zaal??? 
 

Natuurlijk is dit de grote vraag welke menige zaalsporter en 
verenigingsbestuurder zich al diverse malen gesteld zal hebben. Ook wij 

moeten het definitieve antwoord tot nu toe schuldig blijven. Maar......als 
volleyballers mogen we best enorm trots zijn op de directie en het bestuur 
van onze bond want er ligt een volledig stappenplan klaar. Een plan waarop 

in 5 stappen is aangegeven hoe we weer tot een reguliere zaalcompetitie 
kunnen komen. Het uitgangspunt en de planning is dat we vanaf dinsdag 

1 september weer de zaal in kunnen en mogen. De voorbereiding op de 
competitie zal relatief kort zijn. Exacte data hierover zijn nog niet officieel 
vrijgegeven en uiteraard is alles afhankelijk van hoe en of het coronavirus 

zich opnieuw laat gelden. 
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Wij houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte waarbij wij heel prettig 

samenwerken met de TC als het gaat om het verspreiden van berichten met 
een hoge prioriteit. 

 
• Er is al heel wat gebeurt op en met het zand 

 

Afgelopen week hebben we dan toch eindelijk het lang verwachte zand op 

de velden kunnen laten aanbrengen. De nadrukkelijke wens was reeds 

uitgesproken tijdens de laatste ledenvergadering om het zand op de 

beachvelden aan te vullen om blessures te voorkomen. Eindelijk kwam er 

groen licht vanuit het bestuur van de Stichting Beachvelden. De levering 

was toen ook snel geregeld maar ja dan ligt het zand bij de ingang van de 

poort aan de Honesweg. 

Gelukkig zijn de contacten tussen Hiddink Grondwerken en HCW goed en dit 

leverde dankbare hulp op. Zaterdagmorgen om 08.00 uur begonnen Alex en 

Tim aan het transport van het zand naar de velden en in de loop van de 

ochtend kon er gestart worden met het egaliseren. Op onderstaande foto's 

een kleine impressie wat en hoe het allemaal geregeld is. Met dank aan 

Hiddink Grondwerken voor deze mooie bijdrage. 

 

 
De werkzaamheden 

 

     
Het resultaat
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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. 

 
 

 
 

• Bijlagen bij deze Nieuwsbrief: 
o Overzicht gebruik beachvelden 
o Team- en zaalindeling 

 
• 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. 

 

mailto:Ledenadministratie@wivoc.nl
mailto:nieuwsbrief@wivoc.nl

