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Vanuit het bestuur 

De beachvelden gaan weer open maar............... 

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond 

hebben wij als bestuur besloten de beachvelden weer open te 

stellen voor onze leden tot 27 jaar. Dit betekent echter wel 

dat er eerst het e.e.a. aan werkzaamheden zal moeten 

worden verricht voordat we erop kunnen. Zaterdag a.s. om 

9.30 uur starten wij met het bladvrij maken van de velden, 

stoelen neerzetten en de velden op bouwen. Hiervoor hebben we natuurlijk hulp 

voor nodig. Meld je aan met een Appje aan Geert (0610080787) Vele handen 

maken werken ligt en de mensen brengen gezelligheid. Met 1,5 tot 2 uur zijn we 

zeker klaar wanneer we voldoende hulp hebben. 

Over het gebruik, planning en andere zaken gaan we jullie komende week via de 

TC en trainers nader informeren. 

Wel houden we aan dat trainen en/of spelen alleen is toegestaan met 

aanwezigheid van een trainer of trainster. Gebruik door derden is nog niet 

toegestaan. 

Iedereen alvast bedankt voor het helpen en wij wensen jullie allemaal veel plezier 

op het zand. 

Monique, Frans, Bert en Geert. 

 

Het vertrouwde zomer beeld keert terug..... 
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VOORJAARSVERKOOPACTIE (HERINNERING, ZIE WEBSITE) 

De activiteitencommissie HEEFT de jaarlijkse verkoopactie zo opgezet dat deze 

corona-proef kan plaatsvinden. Via de Wivoc-website kun je een bestelling van 

narcissen, blauwe druifjes en stroopwafels te plaatsen. 

Natuurlijk worden de beste verkopers weer beloond, maar om 

iedereen toch een beetje aan het denken te krijgen en in 

beweging te zetten: wie maakt de leukste foto bij het 

aflevermoment? 

Op maandag 29 en dinsdag 30 maart kunnen de bestellingen (dus in de week voor 

Pasen) worden opgehaald (bij JanFleur op de parkeerplaats aan de Eelinkstraat). 

Daarover later meer! 

Je kunt in je familiekring bestellingen noteren: 

Potjes Narcissen, blauwe druifjes of pakjes stroopwafels (per 

stuk € 2,00 of 3 voor € 5,00) en deze plaatsen op het 

bestelformulier. 

Succes en tot gauw! 

Activiteitencommissie Manon, Marleen, Yvette, Ineke. 

Mail: activiteiten@wivoc.nl 

 

Opnieuw een shirtsponsor erbij  

In de vorige Nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat we positief gestemd  zijn 

over het behouden en werven van sponsors. Ook in deze Nieuwsbrief kunnen we 

weer melding maken van een nieuwe shirtsponsor. Het gaat om  

Oonk Speciaalzaak Fietsen en Babyartikelen. Ook zij gaan de komende 5 jaar 

ons ondersteunen. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee.  

Verder melden wij een naamswijziging. Op de shirts van Dames 5 stond de laatste 

4 jaar Stalhouderij Debbinkhof. Deze zal worden gewijzigd in: 

Obelink Restaurant, het gaat om dezelfde eigenaar.  

Momenteel zijn we bezig 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. 

mailto:activiteiten@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)! (herhaalde oproep!) 

Oranje zoekt ambassadeurs! 

Als ambassadeur werk je samen met de Nevobo en krijg je een kijkje in de 

keuken van internationale evenementen. Je bent dé contactpersoon voor onze 

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

de Nevobo aangeleverde posts, zet je Oranje en onze 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 onze club? Meld je aan via 

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

(personen) zijn. 

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!!! 
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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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