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Vanuit het bestuur 

• De zaal gaat weer open en we mogen weer maar...........      

Beste leden, sponsoren en donateurs. 

Inderdaad alle zalen gaan vanaf maandag 17 augustus weer open en wij 

kunnen dus op dinsdag 18 augustus weer met iedereen van start om te 

trainen. Maar zoals eenieder zal begrijpen is het nu toch allemaal net even 

anders door het coronavirus dat nog lang niet onder controle is en waarvoor 

vanuit het kabinet, ministeries, Nevobo en de gemeente vele protocollen 

opgesteld zijn waaraan iedereen zich heeft te houden. Afgelopen 

woensdagmiddag zijn wij als bestuur bij elkaar geweest om duidelijk te 

krijgen wat wijsheid is en met welke zaken wij, samen met de diverse 

commissies en natuurlijk onze eigen leden, rekening mee moeten gaan 

houden zodat er een zo veilig mogelijk sportklimaat ontstaat waarin 

iedereen met veel plezier en vertrouwen weer kan gaan volleyballen. 

Hieronder volgen enkele zaken waar het om gaat. 

• Heb je beginnende klachten die passen bij Covid-19, of maak je 

deel uit van een lopend contactonderzoek of zijn er binnen de 

thuissituatie/gezin koorts en/of benauwdheidsklachten dan blijf 

je thuis!!! 

• We gaan trainen op 3 in plaats van 4 velden waarbij de 

scheidingswanden omlaag zijn en niemand op een ander veld kan 

komen en ballen in de “eigen zaal” blijven.  

• Aangepast schema is als bijlage toegevoegd. 

• We kunnen alleen starten met de trainingen als er voldoende corona 

coördinatoren zijn die zorgen dat alles verloopt zoals door de gemeente 

is voorgeschreven. 

• Gebruik van de kleedkamers is in eerste instantie niet mogelijk omdat 

wij momenteel niet weten hoeveel mensen er per kleedkamer worden 

toegestaan. 
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• We komen in sportkleding naar de hal. 

• 10 minuten voor de training aanwezig, maar je zult buiten moeten 

wachten. (Afstand 1,5 meter) Trainer zal een aanwezigheids- en 

gezondheidscheck doen door het stellen van enkele vragen. 

• Voor het betreden van de sport- en turnhal dienen de handen gereinigd 

te worden met zelf meegebrachte handgel (zoals dat ook het geval was 

op de beachvelden). 

• Een coördinator haalt de groep op en begeleidt deze naar het 

betreffende zaaldeel. 

• Straatschoeisel wordt gewisseld voor sportschoeisel en samen met de 

sporttas op de daarvoor bestemde plek neergezet. Na afloop wisselen 

we natuurlijk sportschoenen voor straatschoeisel. 

• Na afloop van de training begeleidt een coördinator de gehele groep 

naar buiten en je verlaat de directe omgeving van de sport- en turnhal. 

(1,5 m afstand van elkaar voor leden ouder dan 19 jaar). 

• Gebruikte eigen materialen (veelal de ballen) zullen tussentijds 

gedesinfecteerd worden door de corona coördinator. 

• Mocht één van de leden toch besmet raken met het virus dan kunnen 

wij met deze opstelling van een “eigen zaal” eenvoudig aangeven met 

wie hij of zij mogelijk in contact is geweest tijdens een training. Andere 

leden worden hiermee ook min of meer uitgesloten. 

• Gebruik van de kantine is niet mogelijk. 

Bovenstaand zijn de eerste maatregelen waar we met z’n allen mee te 

maken krijgen. Hoelang dit zal gaan duren daarop heeft niemand een 

antwoord. Uiteraard zullen wij alles op de voet proberen te volgen en staan 

open voor vragen en suggesties maar vragen ook jullie medewerking om 

alles zo goed mogelijk te laten verlopen en rekenen op begrip voor 

genomen beslissingen en respect voor elkaar. Het belangrijkste is dat we 

allemaal gezond blijven! 

Ondanks bovenstaande maatregelingen wensen wij jullie allemaal veel 

volleybalplezier! 

Monique, Frans en Geert 
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• De corona coördinator. 

In bovenstaande relaas vanuit het bestuur is deze naam diverse keren 

genoemd. Zonder deze persoon(personen) zullen wij de trainingen niet van 

start laten gaan. Bij deze dan ook een dringende oproep om je aan te 

melden om bij toerbeurt deze taak te vervullen voor je mede leden en met 

de hoop dat hij of zij dit ook voor jou gaan doen. Aanmelden kan bij 

secretaris@wivoc.nl (vermeld je naam en tijdstip waarop je beschikbaar 

bent, uiterlijk 14 augustus a.s.). Zoals vaker is gezegd:                  

      “We zullen het samen moeten doen” 

Taken: 

o Het ophalen en weer terugbrengen van trainingsgroepen naar de in- en 

uitgang van de sport- en turnhal. Rechtshouden! 

o Attenderen op gebruik van handgel voor betreden van de sport- en 

turnhal. 

o Het erop toezien dat de tassen, straatschoeisel, bidons etc. Op de 

daarvoor bestemde plekken worden neergezet. 

o Aanspreekpunt voor leden (en ouders van leden) over de gang van 

zaken m.b.t. deze maatregelen. 

o Contactpersoon zijn voor de dienstdoende sporthalbeheerder(s) 

o Desinfecteren van de ballen na een training. Dit kan veelal gebeuren als 

men aan het eind een partijvorm speelt. Leden verzamelen de ballen in 

de ballenwagen. 

Tijdstippen waarop we mensen nodig hebben. 

16.15 uur, 17.30/ 17.45 uur, 18.45/ 19.15 uur, 20.00/ 20.30 uur en 21.30 

uur. 
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• Toelichting op het schema van de dinsdagavond 

Ondanks alle inspanningen van de TC en het bestuur ontkomen we er niet 

aan om bij toerbeurt D3 en D5 dan in de sport- en turnhal te laten spelen 

en dan in de Alma. Dit te overleggen tussen beide teams. Verder vraagt de 

TC  aandacht voor de aanpassingen in het schema op de overige dagen. 

O.a. doordat zaalruimte een ½ uur langer beschikbaar kwam pakte dit beter 

uit. 

• De kantine 

Afgelopen maandag, 3 augustus, kregen wij het bericht van de gemeente 

dat men het werven van een nieuwe exploitant heeft opgestart, maar heeft 

besloten om het sportcafé vanwege corona voorlopig niet te openen. 

Hieronder vinden jullie de letterlijke tekst waarin de gemeente het aan ons 

uitlegt 

Sportcafé blijft voorlopig gesloten            

Hoe lang nog???? 

Op dit moment is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk het 

sportcafé zodanig in te richten om het rendabel te kunnen exploiteren. Het 

is nu helaas niet het juiste tijdstip om over te gaan tot heropening. Een 

nieuwe exploitant willen we graag de mogelijkheid geven een goede start te 

maken, dat zal op een later moment zijn. Tegen die tijd informeren wij u 

hierover. Tot de heropening van het sportcafé faciliteren wij u vanuit de 

gemeente wanneer u bij wedstrijden koffie nodig heeft voor uw juryleden en 

scheidsrechters. Onze sporthalbeheerder staan graag voor u klaar. Met hen 

kunt u afstemmen wanneer u koffie, thee of water nodig heeft. Tot zover. 

• Vanuit de Kledingcommissie 

Op dinsdag 1 september wil de kledingcommissie de kleding passen voor de 

jeugdteams en heren 4. MC1 kleding passen na hun training, JC1, JB1 en 

MB1 worden opgehaald tijdens de training. Ook dames 1 en heren 1 kunnen 

op deze avond de kleding op komen halen. 
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Locatie moet nog worden bekeken maar zal duidelijk worden aangegeven. 

De overige competitie teams kunnen op dinsdag 8 september tussen 17.45 

en 20.45 de tassen ophalen. Dit geldt ook voor Heren 3. Recreanten krijgen 

nog nader bericht. 

 

 

 

• Dames 5 zoekt trainer/coach met.......ambitie                      

Afgelopen seizoen zijn ze net derde geworden in de vierde klasse waardoor 

ze nipt de promotie hebben gemist. Het is een team wat hard wil werken, 

maar waar een geintje tussendoor ook moet kunnen. Gezelligheid staat 

daarom ook zeker centraal. De dames trainen de ene dinsdag van 20:30 tot 

22:00 uur (turn- en sporthal) en de andere dinsdag van 21:30 tot 

23:00 uur (Alma) en spelen de thuiswedstrijden op de zaterdag om 14:45 

uur. Ben jij de persoon die ze aan het werk kan zetten om het doel dit jaar 

wel te behalen? Of mocht je nog vragen hebben. Stuur dan gerust een e-

mail naar tc-dames@wivoc.nl . Mocht je nou alleen training willen geven of 

alleen coachen ben je ook van harte welkom. 

• Wereldtopper Beachvolleybal te gast 

Donderdag 9 juli was wereldtopper Christiaan Varenhorst te gast op onze 

beachvelden om een clinic te geven. Helaas moest Stefan Bouwman verstek 

laten gaan. Voor die tijd hadden al ca. 40 jeugdspelers (ABC-jeugd) zich 

gemeld en daarbij ook de nodige ouders en andere belangstellenden.  Rond 

de klok van 19:00 uur kwam Christiaan ontspannen aanlopen. Zijn eerste 

opmerkingen was meteen raak “Ik ben alleen maar met de energie voor 2”. 

Dat hebben de deelnemers ondervonden.  Christiaan is natuurlijk een 

imposante verschijning met zijn lengte van 2 meter 12 cm. Samen met 

Roel, Eva, Ramon en Vincent ging hij aan de slag, startend met een simpel 

lijkende warming-up waarin Roel vooropging. Aansluitend werden 

verschillende elementen van het beachvolleybal beoefend in eenvoudige 

maar leuke gevarieerde oefeningen. De ene fanatieker dan de andere, maar 

iedereen met erg veel plezier. We mogen best trots op onze jeugd zijn. Aan 

het eind van de clinic was er een shirt met handtekening te winnen. De 

bedoeling was om de bal vanaf de achterlijk zo dicht mogelijk bij of op de 

achterlijk aan de andere kant te rollen/gooien. Lotte Gebbink was hier de 

gelukkige winnares. Zij legde de bal precies midden op de achterlijn, over 

mailto:tc-dames@wivoc.nl
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afstand van 16 meter. Nadat de groepsfoto was gemaakt, en vele 

jeugdleden nog individueel met Christiaan op de foto gingen, zat de clinic 

erop. Ondanks het feit dat onze gast nog terug moest naar Den Haag had 

hij alle tijd om zijn ervaringen te delen met de nog aanwezigen. Om 

21:45 uur verliet hij de kantine en ging huiswaarts voorzien van een mooie 

traditionele Skopein Wivoc handdoek en uiteraard ook enkele lokale 

producten. Christiaan bedankt dat jij naar Winterswijk wilde komen, 

trainers, jeugdcommissie en overige vrijwilligers bedankt dat wij opnieuw 

op jullie hulp konden rekenen. 

 

 
 

 
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. Wij rekenen op een grote opkomst. Uiteraard kunnen jullie voor 

dringende vragen contact met ons opnemen. 

 

• 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!!! 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/
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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 Bijlage Skopein Wivoc Open Beach toernooi en King of the Court. 

o Aangepaste trainingsindeling i.v.m. corona-maatregelen. 
                            

• 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
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