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Vanuit het bestuur 

Goed nieuws, maar ook minder goed nieuws. 

Laten we met het minder goede nieuws maar gelijk beginnen. Zoals jullie reeds 

hebben kunnen lezen maakt het GKC gebruik van de gehele sport- en turnhal. Zij 

hebben alle m2 nodig voor de lessen, toetsen en eindexamens. Dit geldt enkel en 

alleen voor deze zaal. Sportzalen de Vlier en de Alma kunnen wel weer gebruikt 

worden zodra binnensporten weer is toegestaan. Een druppeltje op een gloeiende 

plaat, maar beter iets dan niets. Afwachten dus. 

Het goede nieuws is dat er afgelopen 2 weken achter de schermen hard is 

nagedacht en gewerkt aan een zomerprogramma voor op en om de beachvelden. 

Er zijn veel ideeën en mogelijkheden de revue gepasseerd. We hebben we selectie 

gemaakt voor op korte termijn, lange termijn en voor in de wachtkamer. 

Op korte termijn: 

• Vanaf dinsdag 23 maart a.s. kunnen we onder begeleiding van een 

instructeur van Wenters Sport meedoen aan een op volleybal gerichte vorm 

van Bootcamp.  

o 18.30 - 19.15 uur is de B en C-jeugd van harte welkom op de 

beachvelden. 

o 19.15 - 20.00 uur zijn de senioren van harte welkom. Het wordt zo 

ingericht dat zowel tot 27 jaar als 27+ verantwoord en binnen de 

regels mee kan doen. Uiteraard ook op de beachvelden. 

o We maken gebruik van de verlichting van de hockeyvelden.  

• Er wordt een Strava-challenge middels een App opgezet waarbij men in 

team verband kan gaan lopen met de doelstelling om per team zoveel 

kilometers af te leggen. De periode waarin dit gaat gebeuren stellen we nog 

vast. Voor het winnende team is er een leuke/ lekkere prijs beschikbaar. 

• Volleyballen op de beachvelden gaan we verder uitbreiden zodat ook de 

27+ ers weer actief aan de slag kunnen in groepjes van 4. Niet alleen in de 

weekenden maar ook op woensdag- en donderdagochtend kijken we naar 

mogelijkheden. En zodra het weer lang genoeg licht is komen er ook 

mogelijkheden door de week. 

• Vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes trainingsdagen voor de CMV. 
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Op middellange termijn, richting de zomermaanden: 

• Voor de jeugd wordt gekeken of we ze eens kunnen verrassen met een 

middagje Survival op de accommodatie van Outdoor Winterswijk. 

• Workshop sportfotografie. Hoe maak ik een mooie actiefoto met een 

eenvoudige camera of met mijn mobiel (Outdoor en medio 

september/oktober indoor). 

• Een regionaal Junior Beach Circuit voor de diverse leeftijdsklassen. 

• Verenigingskampioenschap beachvolleybal, alle categorieën.  

• (Regionale)Lettercompetitie op het zand voor de recreanten. 

• Zeskamp in combinatie met een (regionaal) CMV-toernooi. 

In de wachtkamer: 

• Een wandeltocht langs diverse (horeca/sponsor) locaties met afsluitend een 

Happy Hour. 

• Beach-volleybal-week voor bedrijven, families, buurt- en vriendenteams. 

• Speurtocht met volleybalopdrachten voor de jeugd. 

• Pubquiz of digitale bingo. 

• Zomerfeest op de beachvelden. 

• King of the Court. 

Jullie zien dat er voldoende mogelijkheden worden geboden om toch nog iets van 

ons seizoen en de zomer te maken. Op korte termijn kun je één of meerdere e-

mails verwachten van de diverse personen die informatie komen ophalen of je wel 

of niet mee wilt doen, kun en wil je eventueel helpen, etc. Een totaalprogramma 

kunnen we gaan samenstellen wanneer we duidelijk hebben hoeveel belangstelling 

er voor welke activiteiten op welke momenten is. Een mooie uitdaging want jullie 

verdienen allemaal weer plezier, contact en een sportief uitje. 

Iedereen alvast bedankt voor het meedenken en straks 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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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 
 
 

 

VOORJAARSVERKOOPACTIE 

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! 

Activiteitencommissie Manon, Marleen, Yvette, Ineke. 

Mail: activiteiten@wivoc.nl 

 

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  

Uiteraard kunnen hier andere wijzigingen ook aan worden doorgegeven 

zoals een nieuw woonadres, wijzigen bankrekeningnummer, 

telefoonnummer etc. 

mailto:activiteiten@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

