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Vanuit het bestuur 

 

• We zijn weer gestart maar........... 

Beste leden, sponsoren en donateurs. 

Voor velen zitten de eerste 3 (of 6) trainingen erop. Het is 

allemaal wel erg wennen zowel voor de trainers, spelers 

en speelsters als ook voor ons als bestuur. Toch zijn wij 

trots op jullie zoals alle beperkingen opgepakt worden, 

begrip getoond wordt, er zich voldoende coco’s gemeld hebben, naar huis 

zonder te douchen etc. Door bovenstaande houding van jullie kant kunnen wij 

toestaan dat vanaf vrijdag 4 september douchen na afloop weer mogelijk is op 

alle sportlocaties, maar onder de voorwaarde dat maximaal 3 kwartier na 

afloop van de training iedereen gedoucht moet zijn en de accommodatie 

hebben verlaten, natuurlijk wel in achtneming van het maximale toelaatbare 

aantal spelers in de kleedkamer en het maximale aantal wat tegelijk mag 

douchen. Geef ons verder wel de tijd en ruimte om op te schalen waar dit kan 

en vergeet niet dat bij een nieuwe (lokale) uitbraak van het virus alles zo maar 

weer over en uit kan zijn!! Wij bereiden ons voor op de competitiestart met 

op 26 september de eerste thuiswedstrijden. Dit wordt nog een serieuze 

logistieke operatie. Naast de verdeling van kleedkamers wil je toch ook je 

eigen teams, gasten en officials kunnen voorzien van minimaal een kopje koffie 

of thee en na afloop mogelijk een frisdrankje. Gelukkig geldt de registratie 

straks op het DWF als voldoende voor een eventueel contactonderzoek. Spelen 

met publiek is mogelijk na registratie. Schoonmaken van reservebank na 

afloop van een set en de wedstrijd. Afstand 1,5m buiten het veld voor leden 

ouder dan 18 jaar. Taken en aanwezigheid van de zaaldienst zullen worden 

uitgebreid. Ook hier zijn hard coco’s nodig? Wij zetten in op het samenstellen 

van een corona-team en zouden het erg prettig en wenselijk vinden dat vanuit 

de teams ook suggesties en helpende handjes worden aangedragen. Alleen 

gaan wij het niet redden en ook hier geldt: 
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“We zullen het samen moeten blijven doen” 

Tot slot wensen wij jullie natuurlijk allemaal veel volleybalplezier! 

Monique, Frans en Geert 

• Corona-team is hard nodig 

Tijdens de afgelopen woensdag gehouden bestuursvergadering zijn wij tot 

de conclusie gekomen dat het hard nodig is om een (tijdelijk) Corona-team 

samen te stellen. 

Er komen zoveel zaken, vragen en protocollen op ons af welke aandacht 

vragen, geregeld en gecommuniceerd moeten worden naar zowel onze 

eigen leden als ook de tegenstanders, publiek, officials etc. dat dit niet meer 

te handelen is voor het bestuur alleen. Helaas kan niemand op dit moment 

aangeven tot hoelang wij met z’n allen in deze pandemie blijven zitten. 

Bij deze dan ook de oproep om je eigenlijk per direct aan te melden via 

secretaris@wivoc.nl. In de aanloop tot de competitie zal het zeker even 

druk zijn maar nadien wordt het een kwestie van bijhouden en bijsturen. 

Werkzaamheden waaraan wij momenteel denken zijn: 

o Omzetten van de protocollen naar eenvoudige leesbare tekst. 

o Opstellen van regels welke tijdens de wedstrijden van kracht zijn. 

o Communiceren met de tegenstanders voor de thuiswedstrijden. 

o Luisterend oor zijn voor al onze eigen leden. 

o Samenstellen van een poule van corona coördinatoren voor de 

thuiswedstrijden en hiervoor een planning maken. 

o Bekijken en beoordelen van de taken van de zaalwacht. 

 

• Wedstrijdrooster tijdens de thuiswedstrijden 

Tijdens de thuiswedstrijden is er altijd een schema met daarop de gegevens 

voor de betreffende zaterdag zoals de wedstrijden, scheidsrechters 

(consumptiebonnen), tellers, zaaldienst etc. 

Voor deze werkzaamheden, welke thuis kunnen worden gedaan, zoeken wij 

per direct iemand die dit wil overnemen. Gemiddeld 1x per 2 weken ben je 

hier een uurtje mee bezig. 

Namen van scheidsrechters krijg je door van Marijn en Lotte, tellers en 

zaaldienst is vaak een vast patroon en het speelschema kun je downloaden 

vanaf de Nevobo website. Graag een berichtje aan secretaris@wivoc.nl. 

mailto:secretaris@wivoc.nl
mailto:secretaris@wivoc.nl
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Protocol start indoor competitie 

Sinds vandaag staan deze uitgebreide protocollen op 

onze website met een link naar de FB-pagina. Lees ze 

door dan zijn waarschijnlijk al veel vragen beantwoord 

over wat te doen bij........ als............ 

• Gezond en blessurevrij blijven sporten, maar ja........  

De afgelopen 2 jaar hebben wij gebruik kunnen maken 

van de diensten van Fysiotherapie Beatrixpark, Yvet 

Koskamp, om blessures te voorkomen of weg te werken. 

Ook dit seizoen kunnen wij op haar ondersteuning 

rekenen maar het gaat allemaal wel net iets anders. Het 

inloopspreekuur op de dinsdag verplaatst zich naar de 

praktijk aan het Beatrixpark van 18.00 tot 19.00 uur. 

Hierdoor kunnen de verschillende teams gebruik blijven maken van de 

diensten en de registratie (wie is waar wanneer aanwezig) is ook geregeld. 

Yvet kan dan hier in haar systeem zelf de registratie bijhouden en zij 

kunnen hier volledig veilig werken binnen de 1,5 mtr. (de uitzondering voor 

contactberoepen) op onze voorschriften. 

Aanmelden is en blijft verplicht i.v.m. de covid maatregelen. Dit kan dan 

gewoon per SMS. Verder blijven de voorwaarden voor de leden hetzelfde en 

kunnen zij hier kosteloos gebruik van maken. Dit geldt vanaf 1 september 

jl. 

Yvet Koskamp, Mpt , Fysiotherapeut, Orthopedisch Manueel Therapeut, 

0613898528 

• Zaaldienstschema voor thuiswedstrijden (1ste helft) 

Onderstaand het schema voor de zaaldiensten. Door de extra maatregelen 

welke wij moeten nemen vanwege de corona protocollen zullen de 

werkzaamheden en de aanwezigheid worden uitgebreid. 

 Dit betekent op de eerste plaats dat er minimaal 4 mensen van een team 

gedurende de genoemde tijdsperiode aanwezig dienen te zijn. Uiteraard 

mag je tussentijds wisselen. 

Omdat we ook met registratie van het publiek te maken krijgen, toezicht op 

de tribune, begeleiden van de gastteams en mogelijk het bemensen van de 

“kantine op de 2de verdieping” zijn extra handen en ogen absoluut 

noodzakelijk. Wij vragen jullie begrip hiervoor. 
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Datum Vroeg 9.30 - 14.00 uur Laat 14.00 - einde 

26 september Heren 2 Heren 3 

10 oktober Heren 1 Dames 2 

24 oktober Dames 1 Heren 4 

31 oktober Dames 4 Dames 5 

14 november Dames 3 JB1 + 

21 november Dames 1 Dames 2 

12 december Heren 1 Heren 2 

• De kantine 

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 (zie vorige 

Nieuwsbrief). 

Als bestuur hebben wij niet stil gezeten en hebben 

contact gezocht met de gemeente. Ons voorstel was om 

een tijdelijk eenvoudige kantine in te richten op de 2e verdieping waar 

voldoende ruimte is voor ca. 30-35 personen om even als team bij elkaar te 

zitten (op 1,5m afstand) voor de wedstrijd en een kopje koffie/thee te 

drinken. 

De goedkeuring kwam er van een ambtenaar. Met deze wetenschap alles 

geregeld om een kopje koffie/thee aan te bieden aan onze tegenstanders, 

officials, eigen spelers/sters en een plek voor onze trainers en trainster die 

op dinsdag tijdens een tussenuur even hun maaltijd willen nuttigen. 

Meubilair vanuit de kantine naar boven gesleept. En klaar was Kees (of 

iemand anders). 

Een week later kwam er een telefoontje van een andere ambtenaar dat dit 

niet de bedoeling was en we er geen gebruik van mogen maken. Dit is op 

het moment van schrijven, donderdag 3 september) de status. Dat wij als 

bestuur hierin teleurgesteld zijn mag duidelijk zijn maar wij leggen ons er 

niet bij neer. 

• Dames 5 zocht trainer / coach met ambitie 

…..... en heeft deze gevonden. Simone Janszen heeft zich bij Esmé gemeld 

om deze vacature in te gaan vullen. Wij wensen haar veel succes!
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• Algemene Ledenvergadering 

(voor 12 oktober  aanmelden)

Op maandag 26 oktober a.s. houden wij onze uitgestelde ALV. Eigenlijk 

twee in één. 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. Jubilarissen zullen worden 

gehuldigd. Wij rekenen op een grote opkomst, maar hebben plek voor 40 

leden. 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!!! 

 
 

 

• Van de ledenadministratie 

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  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/
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 

Uiteraard kunnen hier andere wijzigingen ook aan worden doorgegeven 

zoals een nieuw woonadres, wijzigen bankrekeningnummer, 

telefoonnummer, etc. 


