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Vanuit het bestuur 

Afgelopen week hebben wij de planning voor het gebruik van de Beachvelden 

vrijgegeven. Zoals ook in de begeleidende mail genoemd zijn er nog enkele 

vraagtekens en gaan we er eerst maar eens mee aan de slag. Opmerkingen ter 

verbetering en ideeën zijn altijd welkom. Het handhaven van de geldende 

maatregelen zoals 1,5 mtr. afstand en 27+ blijft natuurlijk altijd ieders eigen 

verantwoordelijkheid. De 2 Bootcamp lessen blijven we voorlopig aanbieden 

omdat wij zien dat hier toch per les ca. 20 leden uit verschillende geledingen van 

de vereniging elkaar ontmoeten. Vooruitkijkend wordt er gewerkt aan de 

organisatie van een regionaal CMV-toernooi op 22 of 29 mei, trainingen voor de 

JBC-toernooien zijn van start gegaan en de vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en 

zusjes trainingsdagen voor de CMV worden ook opgepakt. Laten we heel blij zijn 

dat we 5 jaar geleden hebben besloten om de Beachvelden aan te leggen anders 

was dit allemaal niet mogelijk geweest. 

Als bestuur zijn we in overleg met de gemeente over het openstellen van de 

sporthal en zalen voor het opstarten van het seizoen 2021-2022. Trekken we op 

met alle verenigingen uit de commissie sport om de gemeente een document aan 

te bieden waarin wij voorstellen doen wat er nodig is voor de komende jaren om 

de verenigingen toekomstbestendig te maken na nu al 13 maanden gedicteerd 

door het corona-virus. Jullie zien dat we niet stil zitten maar alles wat ons nog te 

wachten staat kunnen en doen wij als bestuur niet alleen en gaan zeker nog 

beroep op eenieder doen om af en toe eens een uurtje te helpen. Iedereen 1 à 2 

uurtjes zijn wel 250 tot 500 uur in het totaal. Denk hierbij niet "hoeveel tijd kost 

het mij” maar “wat kan het mij opleveren?” Plezier, waardering, blijde gezichten, 

lekker buiten zijn enzovoorts, enzovoorts...... 

Met vriendelijke groeten 

Monique, Frans, Bert en Geert 

De Algemene (Leden) Vergadering 

Het klinkt misschien een beetje onwennig maar zodra de statuten door jullie zijn 

goedgekeurd zal dit de wettelijke benaming worden voor onze ALV. De geplande 

datum is maandag 7 juni a.s. om 19.30 uur. Locatie, agenda en bijbehorende 

stukken ontvangen jullie vroegtijdig. 
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RESET your BRAIN/BODY                                                               

“Altijd die fanatieke volleyballer geweest en nu geen 

puf meer om in actie te komen”. Hoe kan dit? 

De corona tijd heeft fysieke en mentale invloed op je leefstijl, deze moeten 

opnieuw gereset worden…. 

Wij ”Wenters sports club” zijn continue bezig geweest in de beide lockdown 

periodes om klanten te blijven motiveren om iets te blijven doen aan bewegen. 

Geert Beijers is zo’n fanatieke sporter bij ons en opperde om eventueel een 

bootcamp te geven voor Skopein Wivoc. Een erg goed idee vonden wij en hebben 

dit gelijk uitgewerkt. Immers hebben de volleyballers ook niet de mogelijkheid 

gehad om in de lockdown periode te kunnen bewegen… dus let’s go! 

Nu zijn wij ongeveer 3 weken bezig met als resultaat; spierpijn en bezweette T-

shirts in de was maar wat is dit het waard! Heerlijk om de deelnemers bezig te 

zien met een “reset” van hun geest en lichaam onder begeleiding van één van 

onze instructeurs. Het maakt ons blij hopelijk jullie ook! 

        

 

Verkoopactie in Corona-stijl                                                                               

Dit jaar is onze jaarlijkse verkoopactie in digitale versie 

uitgevoerd. Het aanbod van de artikelen was met de 

medewerking van JanFleur en Plus supermarkt 

traditioneel: potjes narcissen en blauwe druifjes en 

zakjes lekkere stroopwafels. Voor de verkopers was het 

natuurlijk wel even wat anders om zoveel mogelijk te 

verkopen, maar toch zijn er weer 2 jeugdleden in 

geslaagd om een top-omzet te scoren. Tim Besselink en 

Roos Overbeek zijn dit jaar de “toppers” en werden 

beloond met een Skopein-bioscoopbon. 
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Op 29 en 30 maart konden de bestellingen op de parkeerplaats bij JanFleur 

worden opgehaald en gepind, alles volgens de “corona-regels” met drive-through. 

Met hulp van Heidy en Bianca zijn de bestellingen uitgedeeld, de afhalers voorzien 

van een zakje paaseitjes en het verzoek om een leuke foto van het “bezorg-

moment” in te sturen meegegeven. 

De leukste inzending is gestuurd door Terre Westerbrink, de Skopein-Tapasbon 

krijg je nog thuisbezorgd! 

Bedankt allemaal voor jullie inzet en medewerking!! 

Activiteitencommissie Skopein Wivoc (Manon, Yvette, Marleen en Ineke) 

     

 

      

 

We hebben (krijgen) een aantal vacatures! 

• De TC is op zoek naar 2 nieuwe leden. Robert en Esmee zijn gestopt. 

• Met ingang van komend seizoen (dus eigenlijk per direct) zoeken wij een 

wedstrijdsecretaris ter vervanging van Rianne. 

• De functie van voorzitter is nog steeds vacant. De ALV van oktober 2021 

nadert nu met rasse schreden. Zie de persoonlijke note van de voorzitter. 

• Ter vervanging van de functies ledenadministratie en penningmeester zijn 

we nu reeds op zoek naar nieuwe kandidaten. Wim en Frans hebben 

aangegeven binnen een jaar te stoppen. Hier is sprake van een 

combinatiefunctie door 2 personen. 
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Een persoonlijk note van de voorzitter over zijn functie                                                                                                 

Zoals jullie weten heb ik in de laatste ledenvergadering aangegeven dat ik 

er nog 1 jaar bij aan zou plakken. Voor overdracht van lopende dossiers 

zoals de herstructurering, statuten, professionalisering in combinatie met 

het Corona-virus was dat niet het juiste moment om te stoppen. Genoemde zaken naderen nu 

hun voltooiing en kunnen worden afgerond. Meerdere oproepen in deze Nieuwsbrief hebben 

niet tot een reactie geleid. Helaas. Nu hoor ik regelmatig om mij heen “Als ik zie wat hij nu 

allemaal doet daar heb ik echt geen tijd voor”. Jullie hebben misschien gelijk dat ik best veel 

doe voor de vereniging, maar ik heb er wel de tijd voor, vind het erg leuk en ben bang dat er 

anders belangrijke zaken zouden blijven liggen.  

Kijk je alleen naar de functie van voorzitter, en dan praat ik over “voorzitter in de nieuwe 

structuur” dan praat je over een tijdsbesteding van maximaal 10-15 uur per maand. Dit is inclusief 

de bestuursvergadering, overleg met gemeente en andere gesprekken. Je bent aanspreekpunt voor 

een 3-tal commissies en voor de rest bezig met beleid op langere termijn en uiteraard af en toe 

een intern brandje blussen. Al die andere zaken welke ik voor de vereniging doe zoals de 

activiteiten op de beachvelden, PR&Sponsoring, zitting hebben in de bondsraad en nog wat 

andere hand en spantdiensten behoren NIET tot de taak van voorzitter. Wanneer het nieuwe 

bestuur en de leden het goed vinden blijf ik graag mij inzetten voor de vereniging. Het brengt mij 

veel plezier, genoegdoening en het is een prettige invulling van mijn vrije tijd. Zowel de andere 

bestuursleden als ikzelf gaan graag met je in gesprek wanneer je verder geïnformeerd wilt worden 

over de mooie functie van voorzitter van jouw vereniging! 

Geert Beijers                                                                                                                          voorzitter 

 

Staat nog op de planning 

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) 

• Verenigingskampioenschap beachvolleybal, alle categorieën.  

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

 

 

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. 

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. 
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