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Vanuit het bestuur 

Beste leden, sponsoren en donateurs. 

Afgelopen woensdag hebben wij onze reguliere bestuursvergadering 

gehouden. Hierin hebben we natuurlijk de lopende zaken besproken zoals 

de gang van zaken rond de competitiewedstrijden, recreatieve- en CMV-

toernooien. Onze conclusie is zolang we nog kunnen spelen moeten we het 

maar doen met respect en begrip voor iedereen waarbij we ons natuurlijk 

wel dienen te houden aan de protocollen van het kabinet, NOC*NSF en de 

richtlijnen en reglementen van de Nevobo. Zodra hierover updates zijn 

publiceren wij deze op onze website met daarbij de meest recente versie 

bovenaan. Bezoek dus de website regelmatig om van de juiste informatie 

op de hoogte te zijn en te blijven. 

Gelukkig hebben wij ons ook weer eens met andere zaken kunnen 

bezighouden en kunnen haast niet wachten om bijv. de nieuwe kledinglijn, 

welke is uitgekozen door de kledingcommissie, met jullie te delen, terug te 

kijken op het afgelopen (beach)seizoen, het delen van plannen voor de 

korte- en langere termijn en natuurlijk het huldigen van de nodige 

jubilarissen, acht in getal. Tijdens de ALV op maandag 26 oktober a.s. 

komen bovenstaande zaken aan de orde. Zoals in de uitnodiging vermeld 

staat is aanmelden voor maandag 12 oktober een must. Er is nog een 

aantal plaatsen beschikbaar (maximaal 30 personen, incl. bestuur) Wat we 

al wel kwijt willen is dat we er financieel goed voorstaan en de afgelopen 

periode tot nu toe goed zijn doorgekomen. Ondanks de beperking van het 

aantal toe te laten leden hopen wij op een volle zaal en wensen natuurlijk 

iedereen een goede gezondheid toe en vertrouwen op onze gouden regel: 

We zullen het samen moeten blijven doen. 

Met vriendelijke en sportieve groeten. 

Monique, Frans en Geert 
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• Deelname aan Rabo ClubSupport (Hoeveel ballen houden wij in de 

lucht?) 

Ook dit jaar doen wij mee met 

de Rabo ClubSupport. Vanaf 5 

oktober kunnen leden van de 
Rabobank stemmen op de 

diverse clubs, maar het liefst op 
onze club natuurlijk! Je kunt 

stemmen weggeven. Hoe meer 
stemmen erbinnen komen des te 

meer geld gaan wij ontvangen. 
Totaal is er € 400.000,00 

beschikbaar voor deze regio. Wij hebben 4 items uitgekozen waaraan 
wij dit geld kunnen besteden nl. 

1. Opleiden van het kader (trainers, scheidsrechters etc.) 

2. Het aanschaffen van spelmateriaal voor de jeugd (ballen, netten 

etc.) 

3. Het opzetten van een volleybalspeeltuin t.b.v. de jongste jeugd 

4. Het openen van mogelijkheden voor 55-plussers om te gaan 

volleyballen. 
Dus namens ons (zie foto wie “ons” zijn) het verzoek om vanaf 5 

oktober te stemmen op Volleybalvereniging Skopein Wivoc, onder 
deze naam zijn wij te vinden. 

 

• Corona-team is er en laten we er gebruik van maken. 

De oproep voor het coronateam heeft succes gehad. Momenteel wordt het 

bestuur bij de coronavraagstukken ondersteunt door Annemarie en Barry 

Vogel. Zoals jullie hopelijk al gezien hebben is er op de website een speciale 

tab voor “corona maatregelen”. Hier staan alle noodzakelijke maatregelen, 

protocollen en richtlijnen. Bezoek de website regelmatig want wat dat 

betreft leven wij van dag tot dag. Het genoemde mailadres is o.a. te 

gebruiken voor vragen, opmerkingen of ideeën het coronavirus aangaande. 

Ook staat er een button waarmee je verzocht wordt om een melding aan 

het coronateam te sturen op het moment dat je een test hebt aangevraagd 

en nadien de uitslag van de test. Uiteraard worden de gegevens 

vertrouwelijk behandeld. 
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Het team kan dan anticiperen en reageren op de ontstane situatie binnen 

een trainingsgroep of groepen. Graag jullie medewerking om een uitbraak 

binnen onze vereniging te voorkomen. 

• Jongens C1 hou je niet voor het lapje (mondkapje) 

Door te reageren op een actie vanuit de bond wist Amber Vogel voor het 

hele team Nevobo mondkapjes te winnen. In dit team is nu iedereen 

voorzien van de juiste mondkapjes en dat leverde onderstaande foto op. 

Toch goed dat de jeugd ook haar verantwoordelijkheid neemt. 

      

Doet goed voorbeeld goed volgen? 

Herhaalde oproep!!! 

• 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. 

• De kantine                                                                      

Daar waar we al bang voor waren, lijkt nu ook nog werkelijkheid te worden. 

Zover de berichten kloppen doet de gemeente er momenteel weinig tot 

niets aan om een nieuwe uitbater te vinden voor de kantine in de sport- en 

turnhal. Door ons initiatief, de ruimte op de 2de verdieping te benutten als 

tijdelijke kantine, is een vette streep gezet omdat men bang is dat wij 

eventueel een paar euro’s zouden verdienen tijdens de thuiswedstrijden. Dit 

staat los van het feit dat alle sportkantines nu gesloten zijn.  

mailto:secretaris@wivoc.nl
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Binnen het bestuur hebben we afgesproken om toch maar eens opnieuw 

aan de bel te trekken maar dan wel samen met alle zaalsportverenigingen. 

Hoe of wat dat weten we nog niet maar we laten het ons niet zomaar 

gebeuren. 

Het verhaal dat wij als bestuur alleen maar een gezonde 

kantine wilden met bijv. wortelsap is uit de lucht gegrepen. 

Wel hebben wij aangegeven dat er de mogelijkheid moest 

komen om na een gespeelde wedstrijd een belegd broodje 

o.i.d. te kunnen kopen en niet alleen ”vette hap” en dat 

het gaat om een sportkantine en niet een café. 

• Enkele corona coördinatoren extra.                        
 

Voor 80% gaat het op de dinsdagavond prima als we kijken naar het 

opvolgen van de aanwijzingen van de coco’s. Accepteer en toon begrip 

wanneer je misschien eens 1 of 2 minuutjes later met je training kunt 

beginnen. Iedereen doet zijn/haar best om alles zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Je kunt ook zelf je bijdrage leveren. Wij zijn nog op zoek naar 1 of 

2 coco’s aan het begin van de dinsdagavond. Rond 17.45 uur en 19.15 uur 

loopt het nog niet helemaal zoals wij dit graag willen zien. Stuur een mailtje 

naar secretaris@wivoc.nl wanneer je op dit tijdstip iets kunt betekenen voor 

andere leden. 

 

 

 

 
 
 

 
• 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:  

mailto:secretaris@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. 

 

 

 

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

meedoen/  

Uiteraard blijft iedereen bij ons welkom!!! 

 
 

                            
• 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. 

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