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Vanuit het bestuur 

• Beste leden, sponsoren en donateurs. 

Helaas maar het is niet anders. Opnieuw moeten we jullie mededelen dat 

volleyballen er tot en met 19 januari 2021 niet meer inzit. Geen 

trainingen geen toernooien en geen wedstrijden. Wie zojuist de 

persconferentie heeft gevolgd weet dat er drastische maatregelen worden 

getroffen welke vannacht om 00.00 uur in werking treden. De sporthallen 

en sportzalen gaan weer op slot. Ook de jeugd zal niet meer kunnen 

trainen. Erg zuur voor de leden van TC die een mooi schema opgesteld 

hebben waardoor we in groepjes van 4 zouden kunnen trainen zien dat het 

op dit moment voor niets is geweest. Ondanks dat we er nu geen gebruik 

van kunnen maken willen we jullie wel bedanken voor deze inspanning. Laat 

het op de plank liggen want misschien is het in januari 2021 alsnog nodig. 

Als bestuur hopen wij natuurlijk net zoals jullie dat wij met deze 

maatregelen samen een ruime bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding 

van het Covid-19 virus. Zoals zo vaak genoemd 

We moeten dit samen doen anders gaat het niet lukken. 

Tot slot wensen wij jullie natuurlijk fijne feestdagen, let op elkaar en 

bovenal blijf gezond. 

Monique, Frans, Bert en Geert 
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• Verplaatsen van de vrijwilligersmiddag. (herhaling) 

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. 

            BIOSCOOP      

Op zaterdag 30 januari 2021 gaat de CMV-jeugd van Skopein WIVOC naar 

de bioscoop! De film van 17:00 uur is voor ons gereserveerd. Verzamelen 

om 16:45 uur voor Skopein. Daarna zal je een plekje in de zaal mogen 

uitkiezen.  

Voor de B- en C-jeugdteams Is de Escape-room aan de Laan van Hilbelink 6 

gereserveerd! Samen sta je voor de uitdaging om de ruimte binnen de tijd 

te verlaten! Puzzels, hersenkrakers en breinbrekers zullen voor jullie klaar 

staan! 

C-teams worden om 18:45 uur verwacht en de B-teams om 20.15 uur. Zorg 

dat je op het juiste tijdstip aanwezig bent!  

Van iedereen wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd. 

Aanmelden kan door alvast een mailtje te sturen naar: 

manonschreurs@hotmail.com.  Maar in januari zal de activiteitencommissie 

ook de trainingen bezoeken om de aanmeldingen op te halen of nogmaals 

de uitnodiging uit te delen (dit alles is door de Covid 19-maatregelen 

aangepast!). 

    ESCAPEROOM   
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• 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  

Uiteraard kunnen hier andere wijzigingen ook aan worden 

doorgegeven zoals een nieuw woonadres, wijzigen 

bankrekeningnummer, telefoonnummer etc. 
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