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Vanuit het bestuur 

Weinig uitzicht op (oefen)wedstrijden 

De bestrijding van het Corona-virus gaat nog steeds niet de goede kant op. De 

cijfers gaan niet snel en ver genoeg omlaag en de Britse variant speelt dan ook 

(ons) nog eens parten. Kortom we komen vanaf woensdag a.s. in de 3e helft. 

Normaal omarmen we deze 3e helft en pakken samen een drankje in de 

kantine en praten na over de training of wedstrijd. Helaas de lock down blijft 

gehandhaafd en de avondklok zal (vermoedelijk) ook nog niet opgeheven 

worden. Voor de zaalsporters betekent dit dat we helaas nog niet kunnen 

trainen, en zeker niet in de zo gewenste wedstrijdsamenstellingen. Een hele 

kleine opening komt er voor de winkeliers. Het “bestel- en afhaalloket” wordt 

bij de winkeldeur toegestaan. Laten wij ons best doen om daar waar het kan 

lokaal te kopen. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Vergeet onze 

sponsoren niet. Zij steunen ons al jaren, laten wij hen nu extra steunen. Op 23 

februari is er weer een persconferentie waarop de vervolg stappen bekend 

worden gemaakt welke op 2 maart van kracht zullen gaan worden. Laten we 

hopen dat we een mooie zomer gaan krijgen zodat we op onze beachvelden 

veel aan de slag kunnen. We kunnen niet anders dan afwachten. Onze slogan 

blijft nog steeds: We zullen het samen moeten doen. 

 

Kledingcommissie                           

Tijdens de ALV en de 

daaropvolgende Nieuwsbrief (6 

november 2020) hebben wij als 

kledingcommissie de nieuwe 

wedstrijdkleding gepresenteerd, 

met als planning om in de 2e 

seizoenshelft ook in deze kleding te spelen. Nu er geen officiële competitie 

meer in zit dit seizoen hebben we besloten om vanaf september 2021 in 

nieuwe kleding te gaan spelen. 
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Aan het eind van dit zaalseizoen gaan we de kleding van de teams, trainers en 

coaches inzamelen, sorteren en opslaan. Wanneer we aan het begin van 

volgend seizoen daadwerkelijk nieuwe kleding hebben zal de huidige kleding 

aan een goed doel geschonken worden (zie www.letskeeptheballflying.com). 

Omdat we nu niet in kunnen schatten wat er rondom Covid-19 gaat gebeuren 

hebben we nog geen officiële planning gemaakt voor het inzamelen van 

kleding en het passen van de nieuwe kleding. Zodra we hier meer over weten 

zal dit via de aanvoerders en trainers met jullie gedeeld worden. 

Op dit moment zijn we met Leugemors aan het kijken of we het aanbod op 

https://wivoc.clubwereld.nl aan kunnen vullen met beachkleding tijdens 

koudere dagen. 

Voor vragen en opmerkingen kun je mailen met kleding@wivoc.nl 

Groeten Karin, Lieke en Martijn 

 

VOORJAARSVERKOOPACTIE 

De activiteitencommissie is op dit moment druk bezig om de 

jaarlijkse verkoopactie voor te bereiden zodat deze corona-

proef kan plaatsvinden. De verwachting is dat het half 

februari mogelijk zal zijn via de Wivoc-website 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 alvast in je familiekring bestellingen noteren: Potjes 

Narcissen, blauwe druifjes of pakjes stroopwafels (per stuk 

€ 2,00 of 3 voor € 5,00). Succes en tot gauw! 

Activiteitencommissie Manon, Marleen, Yvette, Ineke. 

Mail: activiteiten@wivoc.nl 

 

 

 

http://www.letskeeptheballflying.com/
https://wivoc.clubwereld.nl/
mailto:kleding@wivoc.nl
mailto:activiteiten@wivoc.nl
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Alweer goed nieuws vanuit de PR en sponsorcommissie 

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

zijn over het behouden en werven van sponsors. We kunnen melden dat we 

weer twee namen hieraan toe kunnen voegen. Het zijn Alfa Accountants en 

Stalhouderij Debbinkhof. Beide hebben het sponsorcontract verlengd met 5 

jaar. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. 

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. 

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 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. 

mailto:pr@wivoc.nl
mailto:pr@wivoc.nl
https://www.volleybal.nl/volleybal/oranje-ambassadeurs
mailto:pr@wivoc.nl
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Snel op de beachvelden maar..... 

Met de komende dagen in het verschiet zul je er nog niet zo heel snel aan 

gaan denken maar toch…….. 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we het al even 

aangehaald dat we mogelijk vervroegd de velden 

willen openen, rond 1 april. Als het zover is willen 

we ook snel kunnen schakelen. We hebben dan 

ook snel mensen nodig die kunnen helpen met 

het blad en zeil vrijmaken, palen plaatsen, lijnen 

leggen en het terras inrichten. Stuur alvast een 

appje aan 0610080787 (Geert Beijers) waarin je 

aangeeft dat we je mogen benaderen voor hulp op korte termijn. (en of je 

mogelijk ook zitting wilt nemen in de beachcommissie). 

 
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  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/mag-ik-straks-ook-weer-meedoen/
mailto:Ledenadministratie@wivoc.nl
mailto:nieuwsbrief@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 
 
 

 

Uiteraard kunnen hier andere wijzigingen ook aan worden 

doorgegeven zoals een nieuw woonadres, wijzigen 

bankrekeningnummer, telefoonnummer etc. 


