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Vanuit het bestuur 

• Beste leden, sponsoren en donateurs. 

Bijna traditioneel beginnen wij de Nieuwsbrief met een terugblik op alweer 

een persconferentie. Ze blijven noodzakelijk zolang wij te maken hebben 

met het corona-virus. De uitkomst lijkt ons duidelijk dat we op dezelfde 

voet door blijven gaan. De jeugdleden mogen blijven trainen en helaas 

blijven de senioren nog aan de kant. En dit allemaal tot minimaal midden 

december. Het is niet anders. Niemand weet wanneer er een vaccin zal zijn 

en wanneer we weer onze sportieve ambities kunnen oppakken. Wel wordt 

er achter de schermen van de Nevobo hard gewerkt aan diverse scenario’s 

voor het geval dat we weer mogen en kunnen trainen en het hervatten van 

de competitie. Net als jullie wachten wij dit ook gespannen af. Met de 

verlengde maatregelen mag het duidelijk zijn dat we in 2020 geen officiële 

wedstrijden meer zullen spelen. Helaas maar begrijpelijk. Voorlopig blijft 

ons credo 

We zullen het samen moeten blijven doen. 

Met vriendelijke en sportieve groeten. 

Monique, Frans en Geert 

          

• Verplaatsen van de vrijwilligersmiddag. 

Gezien de huidige omstandigheden hebben wij als 

bestuur besloten de traditionele vrijwilligersmiddag 

op te schuiven, alleen weten wij nu nog niet na 

welke dag en datum. Wij houden jullie op de 

hoogte. 
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• Opbrengst van RaboClubSupport.  

Ook dit jaar waren wij van de partij. Je ziet dat steeds meer instanties en 

verenigingen gebruik maken van deze mooie actie. Dit jaar ontvingen wij op 

basis van het aantal uitgebrachte stemmen het bedrag van € 451,29          

Uiteraard bedanken wij alle stemmers voor hun steun en zullen het geld 

inzetten zoals aangegeven. Helaas konden we allemaal niet live kijken naar 

de uitreiking i.v.m. een storing/overbelasting bij de Rabobank. 

• Coron team, maak er gebruik van                                 

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, coronameldpunt@wivoc.nl, is o.a. te 

gebruiken voor vragen of opmerkingen 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. 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. 

• Toch een ALV gehouden. 

Onder de strenge maatregelen en protocollen is het toch gelukt onze 

Algemene Leden Vergadering te houden. De aanwezigen hebben zich keurig 

aan de voorschriften gehouden en de indeling van de zaal was ook corona 

proof, dus op 1,5 m afstand van elkaar. Bij aanvang van de vergadering 

werd eerst een momentje stilgestaan bij het overlijden van ons erelid Joop 

Beijers. Hij overleed op 18 maart 2020. Vervolgens werden de leden 

geïnformeerd door de verschillende commissies over de gang van zaken in 

het afgelopen jaar, de kledingcommissie toonde de nieuwe outfit voor alle 

leden beschikbaar vanaf medio december/ januari met als extraatje een 

paar volleybalsokken naar keuze (lang of kort model). 
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De financiële presentatie door de penningmeester gaf aan dat we er als 

vereniging goed voorstaan. Uitleg, invulling en voortgang over de nieuwe 

structuur en de 3 fases waarmee we te maken hebben door het coronavirus 

worden aangehaald. Tijdens de bestuursverkiezing gaf voorzitter Geert 

Beijers aan dat hij het toch wel erg betreurde dat er geen opvolger voor 

hem gevonden is en besloot aan de 6 jaar voorzitterschap er nog maximaal 

1 jaar bij aan te knopen wat werd gewaardeerd met een applaus uit de zaal.  

Op deze ALV werden maar liefst 8 jubilarissen in het zonnetje gezet. Enkele 

woorden van de voorzitter, een mooi aandenken in glas, de zeer gewilde 

Skopein Wivoc jubileum handdoek, uiteraard een mooi boeket bloemen en 

ook hier een applaus vanuit de zaal. De jubilarissen waren Ruud Mentink, 

Ina Wikkerink, Henny Prins en Rudi Teunissen allemaal 25 jaar lid. Henk 

van Huet, Willemien Beskers en Karin Wieggerinck-Lammers allemaal 40 

jaar lid. Last but not least Henk Dimmendaal 50 jaar lid. Alle jubilarissen 

nogmaals van harte gefeliciteerd. Notulen komen z.s.m. op de website.  

 

• Kledingcommissie 

Nieuwe kleding 

 
Afgelopen ledenvergadering hebben wij jullie de nieuwe verenigingstenues 
mogen presenteren. Voor wie het nog niet heeft kunnen zien, vind je 

hieronder een aantal foto’s. Wij zijn trots op het resultaat! 
Het passen van de kleding zal helaas nog even op zich moeten laten 

wachten tot we weer van de sporthal en de kleedruimtes gebruik mogen 
maken. 
Om de outfit compleet te maken en om de nieuwe kledinglijn te vieren, 

mogen wij iedereen blij maken met een setje bijpassende sportsokken, lang 
of kort model naar keuze. 
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Tot slot zijn wij in samenwerking met Leugemors bezig met een nieuwe 
clubflyer, deze volgt binnenkort. In de clubflyer vind je weer diverse kleding 

en volleybalbenodigdheden in de stijl van Skopein Wivoc. Deze kan je 
bestellen incl. logo en naar wens laten bedrukken met naam en/of nummer. 

 
Groeten van de kledingcommissie Martijn, Karin en Lieke. 

       
Senioren/jeugd               Dames en heren 1                     Liberoshirt              CMV                                                                

Trainers 

• Afronding van de herstructurering 
 
Tijdens de ALV is dit onderwerp ruimschoots belicht. We 
zetten de laatste stap in de richting van de afronding. De 

structuur is duidelijk, het waarom is al een hele poos 
duidelijk en nu moet het juridische gedeelte als afsluitend 

geheel ingevuld worden. Het herschrijven van de 
statuten en het huishoudelijk reglement. De oproep 

tijdens de ALV is succesvol geweest. Henk van Huet stelde voor om een 
paar “grijze eminentie” (sorry Susan) te vragen voor deze klus met een kop 
en een staart. Susan Tollkamp, Franklin Vlam, Bernard Berendsen en Wim 

Navis gaan samen met Henk deze uitdaging aan. De meeste documenten 
zijn nu bij hen aanwezig en zij kunnen er mee aan de slag. De planning is 

strak maar haalbaar volgens ons. 
• Januari/Februari 2021 concepten gereed ter lezing door bestuur. 
• Maart 2021 voorleggen aan de notaris en eventueel corrigeren. 

• April 2021 laatste aanpassingen en toevoegingen. 
• Mei 2021 voor akkoord voorleggen aan de ALV. 

 
Wij wensen Henk en zijn ploeg veel succes en vertrouwen op een goede 
afloop. 
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• Vacatures  
• Voorzitter. 
• Maker van wedstrijd, tel- en zaalwachtroosters                         (is dus 

het schema thuiswedstrijden.) 
• Lid (leden) Commissie PR & Sponsoring. 

• Enkele leden Commissie Beachvolleybal. 
 

• 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!!! 

 
 

• Feestavond/Happy hour 

 
Afgelopen 11 april zou ons beruchte happy hour plaatsvinden. In maart zijn 
wij druk in de weer geweest om prachtige prijzen bij sponsoren te 

bemachtigen. 
Helaas gooide de lockdown roet in het eten en bleven wij met de prijzen 

zitten. Wij waren erg optimistisch en hadden het idee om dan maar het 
nieuwe volleybalseizoen goed te starten met een feest maar helaas was ook 
dat niet mogelijk, en hebben we daarom een alternatief bedacht. 

Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor een digitale feestavond, 
waarbij jullie van tevoren lootjes (tikkie) kunnen kopen. Tijdens de livestream 

trekken we online lootjes. 
Maar dat is nog niet alles, ook zullen we om de boel wat op te leuken met 
een kleine quiz komen waarbij uiteraard wat te winnen valt.  

 
Met vriendelijke groet, 

Janice, Eva en Melissa

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 
 

 

 
                            

• 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. 
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