
 

 

 
 
 
Volleybalvereniging Skopein Wivoc BIC RABONL2U 
Postbus 469 IBAN  NL62 RABO 0371 2707 07 

7100 AL Winterswijk www.wivoc.nl 
 

 

 

Erevoorzitter: Jan Mulder 
Ereleden: Ineke Beijers-Holders, Joop Doornheim, Wim Hoogland,  

Franklin Vlam en Wim Navis 
Bondspenning: Lien Hoogland 

Bondsspeld: Wim Hoogland en Marion ten Barge 

 
Nieuwsbrief 15 januari 2021, jaargang 9 nummer 6 

 
Vanuit het bestuur 

Beste leden, sponsoren en donateurs 

Ook al is het wat verder in de maand januari maar 

toch. Als bestuur wensen wij iedereen een heel mooi, 

sportief en bovenal een gezond 2021 toe, zowel 

zakelijk als privé. Een jaar waarin wij hopen dat het 

elkaar op een zo normaal mogelijke wijze te kunnen 

ontmoeten meer regel dan uitzondering zal zijn, in de 

sport- en turnhal, buiten op straat en thuis in de eigen 

vertrouwde omgeving. 

  Monique, Frans en Geert                                                …..bijvoorbeeld ZO ! 

Toch nog weer een verlenging 

Afgelopen dinsdag kwam tijdens de persconferentie toch weer het bericht dat 

de lockdown een verlenging kreeg van 3 weken, gerekend vanaf 19 januari a.s. 

Dit houdt in dat we tot en met 9 februari met een ongewijzigde situatie zitten. 

Een situatie welke begon op 14 december jl. Geen volleyballen, geen feestjes, 

geen vrijwilligersmiddag, geen.......... vul maar in. Vele leuke dingen moeten 

en gaan we nog steeds missen maar dit staat absoluut niet in verhouding tot 

wat het doet met ondernemers, werknemers en werkgevers, onze sponsors en 

mensen in de zorg en ver daarbuiten. Laten we er samen voor zorgen dat deze 

periode, waarin de werkelijkheid en fictie nauwelijks van elkaar te 

onderscheiden is, zo snel mogelijk achter ons laten. Onze slogan blijft nog 

steeds: We zullen het samen moeten doen. 

Hoe nu verder? 

Over deze vraag hebben wij als bestuur ons afgelopen woensdagmiddag 

gebogen. We kunnen niet blijven hangen in wat niet kan maar laten we kijken 

wat we wel kunnen, mogelijk in aangepaste vorm, samenstelling of omgeving.  
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We kunnen nu niet anders dan vooruitkijken en zaken oppakken waarvan je 

hoopt dat deze haar vruchten af zullen gaan werpen in de nabije toekomst of 

op termijn. Wij denken hierbij aan: 

• De invulling van de trainingen en wedstrijden is iets waaraan wij weinig 

sturing kunnen geven maar we hebben ervoor gezorgd dat wij tot aan het 

eind van het seizoen voldoende zaalruimte geboekt hebben bij de gemeente 

mocht het sein op (licht)groen komen te staan.  

• Het volgen van de ontwikkelingen binnen de Nevobo op de voet. Het is 

duidelijk dat er ook dit jaar geen promotie en degradatie van teams zal 

gaan plaatsvinden. Mogelijk worden er nog wel enkele wedstrijdrondes 

ingepland. Dit zal dan zijn volgens het schema van de 2de helft van de 

competitie. 

• In overleg met de diverse commissies gaan we ons voorbereiden op het 

seizoen 2021-2022. 

• Hoe gaan we om met de mogelijkheid van zij-instroom voor teams in de 

1ste klasse en lager voor komend seizoen. 

• Het vastleggen van een professional voor diverse doelgroepen binnen onze 

vereniging. Dit in samenwerking met de Nevobo, Achterhoek in Beweging, 

Longa'59 en Active Living Orion. 

• Het blijven zoeken naar een opvolger of opvolgster (of mogelijk een duo) 

voor onze voorzitter. 

• In overleg met de Stichting Beachvelden de beachvelden eerder 

openstellen, uiteraard ook een beetje afhankelijk van het weer. 

Restitutie contributie 

De afgelopen weken heeft het bestuur ook gekeken op basis waarvan wij een 

gedeeltelijke restitutie van de contributie zouden kunnen realiseren. Wij hebben 

onderstaande punten mee laten wegen om tot een eerlijk en rechtvaardig bedrag 

te komen. We hebben: 

• Een berekening gemaakt tot en met 31 december jl. 

• Hierin de jeugd niet meegenomen omdat zij nagenoeg volledig konden 

trainen. 

• Competitiespelers en recreanten gelijk beoordeeld (= senioren). 

• Restitutie teamgelden van de Nevobo hierin meegenomen. 

• Kosten seniorentrainers 1ste helft seizoen 2020-2021 doorgekregen van de 

TC. 

• Het totale bedrag, wat wij helaas niet hebben hoeven uit te geven, gedeeld 

door het aantal seniorenleden. 

• Besloten de verrekening in de 4de incassoperiode te laten plaatsvinden. 
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Per lid gaat het over een bedrag van € 35,94. Dit betekent dat dit bedrag bij de 

competitiespelers in mindering wordt gebracht en dat bij de recreanten geen 

incasso zal plaatsvinden. Leden die de contributie ineens hebben betaald krijgen 

het bedrag teruggestort op de bankrekening. 

Misschien hadden sommige leden een ander bedrag in de gedachten maar we 

moeten niet vergeten dat wij de zaalhuur van alle uren in de sportzalen voor de 

volle 100% gecompenseerd krijgen vanuit de gemeente. Afgelopen seizoen was 

dit ca. € 43.000,00. Dit komt gemiddeld neer op ca. € 172,00 per lid. 

En tot slot nog even voor alle duidelijkheid. We hebben het nog steeds over de 

periode t/m 31 december 2020. Wat in de 2de helft van dit seizoen gaat gebeuren 

weten wij nu nog niet en wat de financiële gevolgen zijn kunnen we pas achteraf 

vaststellen. Wij houden de vinger aan de pols. Heb je toch nog vragen over de 

contributie of restitutie mail dan even met penningmeester@wivoc.nl. 

Nieuws vanuit de PR en sponsorcommissie 

Gelukkig hebben wij mooie positieve berichten waardoor wij als vereniging onze 

plannen en doelstellingen kunnen realiseren. Zoals jullie weten komt er voor alle 

leden nieuwe kleding zodra we weer verantwoord kunnen gaan passen. Nieuwe 

kleding houdt ook in dat er gekeken moet worden naar de huidige shirtsponsors. 

Afgelopen periode hebben we met alle sponsors prettig contact gehad (telefonisch 

of per mail) met veel begrip van beide kanten. Tot nu toe hebben we al een mooie 

lijst van sponsors waar we de komende 5 jaar op kunnen rekenen. 

De bekende namen: 

Erima Teamsport, Servicetheater Skopein, Leugemors Sport 2000, Snoeck-

Huiskamp Carroseriefabriek BV, Esselink.Nu, Mensink-Berndes Makelaardij en 

Verzekering. 

Onderstaande nieuwkomers heten wij hartelijk welkom: 

Cafetaria de Viersprong, Voetzorg Winterswijk, Fysiotherapie Beatrixpark en 

Docugroup.NL.                                                                                          

Naast bovengenoemde sponsors zijn we nog in gesprek met een 4-tal bedrijven. 

Komende tijd gaan we ook aan de slag met het upgraden van de website zodat 

alle informatie weer klopt en het design mogelijk een facelift gaat krijgen. Voor 

het onderhouden van de website zijn wij nog op zoek naar enkele leden met een 

creatieve inslag en die het werken aan een website heel leuk vinden. Wij beseffen 

dat de website wel iets meer “Cool” mag zijn en dat het "Beachvolleyballen” ook 

wel een plek verdient. Heb je interesse stuur even een berichtje aan pr@wivoc.nl. 
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Ook willen we zien of andere vormen van Social Media kunnen 

bijdragen tot meer naamsbekendheid om hiermee meer jeugd 

naar de vereniging te halen. Denk aan Instragram, TikTok, You 

Tube, of ....??? Media waar waarschijnlijk ook onze jeugd op te 

vinden is en er mee om kan gaan. Wij zoeken enthousiaste 

jeugdleden die ons hierbij willen helpen. Is Vloggen of Bloggen iets voor jou stuur 

een berichtje naar pr@wivoc.nl en we gaan samen kijken wat de mogelijkheden 

zijn. Word jij de eerste Wivoc-blogger en neem jij ons mee naar een training of 

een wedstrijd? 

Wie wordt of worden onze Oranje ambassadeur(s)! 

Oranje zoekt ambassadeurs! 

Als ambassadeur trek je zij aan zij op met de Nevobo en krijg je een kijkje in de 

keuken van internationale evenementen. Je bent dé contactpersoon voor je 

vereniging. Via de social mediakanalen van jouw vereniging, met al dan niet door 

ons aangeleverde posts, zet je Oranje en je eigen club in de spotlight. Voor jezelf 

en de club ontvang je regelmatig exclusieve aanbiedingen voor Oranje 

evenementen. Help jij mee om van Oranje evenementen een onvergetelijk succes 

te maken en met een groep oranje-supporters van jouw club? Meld je aan via 

pr@wivoc.nl. Graag met een korte uitleg waarom jij (jullie) de juiste persoon 

(personen) zijn. 

            BIOSCOOP     ESCAPEROOM 

Helaas, maar wat in het vat zit.......... 

De activiteitencommissie zal zo snel mogelijk een nieuwe datum met sponsor 

Skopein afspreken om naar de bioscoop en de Escape-room te gaan!!! Zaterdag 

31 januari 2021 kunnen jullie, de CMV-jeugd en B-en C-teams, dus doorstrepen in 

de agenda. 

De nieuwe datum wordt in de Nieuwsbrief aangekondigd en daarna ook via een 

aanmeldingsbriefje/ mail mogelijk gemaakt. 

Tot snel!!! 

De activiteitencommissie: Manon, Yvette, Marleen en Ineke

 

mailto:pr@wivoc.nl
https://www.volleybal.nl/volleybal/oranje-ambassadeurs
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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 

 
 

Je eigen schilderij. 

Soms ontstaan ideeën puur uit enthousiasme en toeval. Dat is 

hier zeker het geval. Tijdens de fotoshoot ter promotie van de 

gezamenlijke sportverenigingen in de Achterhoek sprong een 

hele krachtige foto eruit waarop Serah Oywole (Dames 2) 

stond. Deze is door Rolendis Stemerdink (dames recreanten) 

omgezet in een schilderij. Nog net voor de jaarwisseling werd 

het schilderij aan Serah overhandigd waarmee ze erg blij is. 

De afbeelding zal komende tijd ook gebruikt mogen en gaan 

worden wanneer we flyers o.i.d. gaan maken ter promotie van 

vereniging. 

 
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 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  
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