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Vanuit het bestuur 

• Tijdelijke ondersteuning voorzitter 

Gezien het feit dat we nog steeds geen vervanger hebben 

voor Geert als voorzitter heeft het bestuur afgelopen 

woensdag besloten om Bert ten Pas ad interim te 

benoemen als aanspeekpunt en contactpersoon namens 

het bestuur voor de Technische Commissie. De TC valt 

onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter. Vanuit de 

Nevobo is er een project opgestart waaraan Geert zijn medewerking wil en 

zal verlenen. Dit kwam niet als een verrassing. Vanaf mei 2019 was bekend 

dat het eraan zat te komen. Om te voorkomen dat zaken zoals de 

herstructurering van de vereniging, gesprekken met de gemeente over 

beleid en het sportakkoord, sponsorcontacten, dagelijkse zaken etc. in het 

gedrang zouden komen is tot deze stap besloten. Dit betekent niet dat 

hiermee de zoektocht naar een nieuwe voorzitter wordt gestaakt, 

wij zien dit als een noodmaatregel!! Nog steeds blijft de nadrukkelijke 

wens aanwezig om tijdens de komende ALV een nieuwe voorzitter te 

kunnen presenteren.     De leden zijn in deze aan zet!!!              
• Vanuit de Technische Commissie 

We kunnen nu definitief bevestigen dat René Klaver dames 1 gaat trainen 
en John ter Morsche Heren 1 gaat trainen en coachen tijdens de 

thuiswedstrijden. Wij wensen beide heren veel succes in het komende 
seizoen. 

 
Algemene Ledenvergadering                                         
Vanuit gaande dat we ook weer andere tijden tegemoet 

gaan, hebben wij besloten om op maandag 26 oktober 
a.s. de ALV te houden. Uiteraard bij Servicetheater 

Skopein, Meddosestraat 6-8. Officiële uitnodiging met 
agenda volgen tijdig. Op deze avond zullen wij 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. Ook de alom 
bekende items zullen de revue passeren. 
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Wij rekenen op een grote opkomst. Uiteraard kunnen jullie voor dringende 
vragen contact met ons opnemen 

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

 

Daar hebben we op dit moment geen nieuwe informatie over. Wachten 
verdere informatie vanuit het kabinet (volgende persconferentie 24 juni 

a.s.), de gemeente, Nevobo en NOC*NSF rustig af. 
 

• Persoonlijke financiële gevolgen door het coronavirus 
 

Als bestuur kunnen wij ons voorstellen dat door het coronavirus mensen het 
misschien financieel allemaal net even iets moeilijker hebben gekregen. Dat 

op zich is natuurlijk al erg genoeg en kan gevolgen hebben voor de betaling 
van de contributie. Schroom niet om hierover contact op te nemen met een 
van de bestuursleden en bespreek Uw situatie of kijk eens op de website 

van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/mag-ik-straks-ook-weer-

meedoen/  Uiteraard blijft iedereen bij ons welkom!!! 

 
 

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

In de Nieuwsbrief van 25 mei, nr. 13 hebben jullie dit allemaal kunnen zien 
en lezen. We hebben helaas 1 naam in het geheel vergeten. Mede dankzij 
een financiële bijdrage van Leemrijse Dak- en wand hebben we de aanschaf 

van het zand kunnen bekostigen. Waarvoor natuurlijk onze dank. 
 

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. 

• Loop rechtstreeks naar de beachvelden en pak een stoel. 

• Gebruik genummerde stoel voor de kleding, bidon en handgel. 

• Voor 18+!!. 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! (18+) 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/
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• Volg het advies/tips van de corona coördinator op. 

• Beachvelden blijven open totdat de zaal weer beschikbaar is. 

• Vanaf 1 juli gaat de sportkantine weer open, hiervoor zoeken 

wij nog enkele vrijwilligers. (wel 18+) 

 
 

Volleybal is meer dan sport  

We zijn allemaal gek van het spelletje. Veel van jullie spelen 

competitie, andere trainen alleen. Sommigen zijn vrijwilliger 

voor de vereniging. Maar allemaal houden we van volleybal. En 

dat is niet zomaar. 

Onze sport staat bekend als sociale sport. De mensen die volleyballen 

hebben bovengemiddelde interesse om iets voor de samenleving te doen. 

En dat gebeurt dan ook op allerlei manieren. Skopein Wivoc is op vele 

manieren actief in Winterswijk en neemt daarmee een belangrijke positie in 

de gemeenschap in. De club brengt mensen bij elkaar, ondersteunt 

ondernemers en inspireert kinderen in het onderwijs. Volleybal is daarmee 

meer dan sport. 

Ook de Nevobo probeert een steentje bij te dragen aan de samenleving. Dat 

doen we in Nederland, door samenwerking met bijvoorbeeld de Johan 

Cruijff Foundation, de Richard Krajicek Foundation, de Bas van de Goor 

Foundation en via diverse projecten. Maar we vinden dat we meer moeten 

doen. Internationaal staan we bekend als een sterke en innovatieve bond. 

En wij zien het als het onze verantwoordelijkheid om de wat kleinere 

bonden te helpen in hun ontwikkeling. Net zoals we dat in Nederland van 

grote verenigingen ten opzichte van kleinere clubs verwachten. 

Sinds 2017 hebben we een samenwerking met de Nepalese volleybal bond. 

We ondersteunen ze bij het ontwikkelen van hun nationale teams. Maar ook 

bij het opzetten van schoolvolleybal en het opleiden van coaches.  
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Bovendien zijn we in 2019 gestart met ons programma Volleyball4Life, 

waarin we meisjes helpen om life skills te ontwikkelen door middel van 

volleybal. Inmiddels hebben 192 meisjes hieraan deelgenomen onder 

leiding van ex-topvolleybalster Kopila Upreti. Haar verhaal kun je hier zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=5UsZJwP5yd4&t=213s 

In 2020 zijn we een project gestart in Senegal. Samen met NOC*NSF, de 

Senegalese bond en NOC en de Franse en Belgische bond werken we aan de 

ontwikkeling van volleybal daar. In 2022 worden in Senegal de Youth 

Olympic Games georganiseerd. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat 

er een officieel Olympisch evenement plaatsvindt op het Afrikaanse 

continent. Een unieke kans om de Senegalezen te helpen bij het 

ontwikkelen van trainingsprogramma’s, het versterken van de bond en het 

opzetten van activiteiten op scholen. Ook het Volleyball4Life programma zal 

worden geïmplementeerd in Senegal. 

Zodra de nieuwe kleding van Skopein Wivoc is geregeld, zal de oude kleding 

beschikbaar worden gesteld voor het project in Senegal. Een fantastisch 

gebaar waarmee volleyballers worden geholpen die zelf geen financiële 

middelen hebben om goede kleding aan te schaffen. Jullie tweedehands 

kleding maakt voor hen een verschil. Ik zal een korte anekdote geven die 

dit duidelijk maakt. 

In Nepal werken we binnen Volleyball4Life ook met ex-straatmeisjes. 

Afgelopen jaar doneerde een Nederlandse volleybalvereniging hun 

tweedehands shirts. Tijdens mijn bezoek aan het project heb ik heb deze 

shirts aan de meisjes uitgedeeld. Eén van de meisjes vertelde me haar 

verhaal. Het ging over bedelen, mishandeling, misbruik, verkocht en 

uitgehuwelijkt worden, vluchten, op straat leven met drugs- en 

alcoholverslaving, etc. Het meisje had al een heel leven achter zich, maar 

was slechts 13 jaar… Ik gaf haar een tweedehands shirt en ze trok het aan. 

Alle kinderen droegen hetzelfde shirt. Op dat moment zei ze: “Dit is de 

eerste keer dat ik echt bij een groep hoor, want we dragen allemaal 

hetzelfde.” 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5UsZJwP5yd4&t=213s
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Volleybal is meer dan sport. En ik dank alle leden en sponsors van Skopein 

Wivoc alvast voor jullie bijdrage aan het project in Senegal! 

Peter van Tarel 

Manager Sportontwikkeling Nevobo 

 
 

 

 

• Bijlagen bij deze Nieuwsbrief: 

o Aangepast overzicht gebruik beachvelden met de mogelijkheden voor 
vrije reserveringen (Zie ook mail 2 juni 2020). 

 

• 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
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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. 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van dit seizoen.  
Ook wij als bestuur hebben er behoefte aan om bij te tanken. 

Allemaal hebben we de laatste 3-4 maanden best een unieke 
periode in ons leven meegemaakt en weten nu nog niet wat de 
toekomst ons brengen zal. Ons advies is “Blijf gezond en hou 

elkaar een beetje in de gaten.” en wensen iedereen een........... 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


