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Vanuit het bestuur 

Afgelopen periode hebben we weer de nodige stappen 

kunnen zetten in de afronding van de herstructurering 

binnen de vereniging. De statuten zijn in concept klaar 

en liggen voor een laatste toets bij de notaris. De 

bijbehorende formats krijgen steeds meer vorm maar 

blijven levendige documenten. Doordat er met ingang 

van 1 juli a.s. een nieuwe wet van toepassing is (WBTR) 

zijn we er toch iets langer mee bezig geweest dan gepland, maar nu moet het ook 

compleet zijn zodat we de komende jaren hier geen omkijken meer naar hebben 

of........ jullie moeten er op 7 of 21 juni niet mee instemmen. Inderdaad 2 data 

voor de ALV want als op 7 juni niet voldoende leden aanwezig zijn dan gaan we 21 

juni op herhaling.  

Het aantal vacatures baart ons de nodige zorgen en 

aan het begin van het zaalseizoen plannen we ook 

gesprekken met alle teams en het bestuur.  

Willen we met de vereniging verder dan moet er het 

nodige gebeuren en zullen de leden de uitdagingen 

moeten oppakken welke voor ons liggen. Laten we 

eerlijk zijn “De leden zijn verantwoordelijk voor de invulling van de benodigde 

vacatures”. Als iedereen een deel voor zijn/haar rekening neemt zijn we allemaal 

echt niet zo druk. Het bekende gezegde gaat hier op “Vele handen...... “ 

Afgelopen zaterdag hebben de meeste jeugdtrainers en de Technische Commissie 

kennis kunnen maken met Marc Donker. Vanuit het Nevobo-project “Vergroten 

lokale impact volleybal” zal Marc ons de komende jaren ondersteunen op de 

diverse punten. (Zie onder “eerste kennismaking”) 

Gelukkig wordt er goed en veel gebruik gemaakt van de Beachvelden. Hiermee 

kunnen we toch nog in beweging blijven en andere leden ontmoeten. Een nieuwe 

planning vinden jullie in de bijlage en gaat vanaf 17 mei a.s. in. 

Met vriendelijke groeten 

Monique, Frans, Bert en Geert 
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Eerste kennismaking 

Het klinkt misschien allemaal nog een beetje vreemd maar vanaf 

maandag 17 mei a.s. hebben wij een Technisch Coördinator binnen 

onze vereniging. Mede dankzij een samenwerkingsovereenkomst 

met Rabobank Orion en Longa'59 en de financiële steun vanuit de 

Nevobo, Achterhoek in Beweging en de 3 verenigingen beschikken 

we in de Achterhoek over Marc Donker uit Deventer. Na een 

sollicitatieprocedure, een digitale kennismaking en een persoonlijk 

gesprek is Marc gekozen uit een aantal sollicitanten. Met zijn brede 

kennis van de volleybalsport denken wij de juiste persoon te hebben 

gevonden om onze vereniging een extra impuls te kunnen geven op diverse 

vlakken zoals: 

• Begeleiding van de (jeugd)trainers op technische vlak in het veld. 

• Leren werken met de handleiding zoals is voortgekomen uit het OFO-

project. 

• Draagvlak creëren met buurtsportcoaches/gemeente. 

• Opzetten van 55+ volleybal (Oldstars volleybal) 

• Geven van clinics voor trainers, leden en op scholen, zowel in de zaal als op 

het zand. 

Marc is 4 uur per week voor ons beschikbaar en zal het komende seizoen op de 

dinsdagavond aanwezig zijn van ca. 16.30 - 20.30 uur. Wij wensen hem veel 

succes en vertrouwen op een prettige en constructieve samenwerken. 

Bert ten Pas 

P.s. Op zaterdagmorgen 22 mei a.s. geeft Marc de eerste instructie 

beachtraining voor trainers uiteraard op de beachvelden. 

                                                     

• 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.  

• 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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• Verenigingskampioenschap beachvolleybal, alle categorieën. 

• Voor de jeugd wordt door Floor Damhuis gekeken of we ze eens kunnen 

verrassen met een middagje Survival op de accommodatie van Outdoor 

Winterswijk. 

• Een regionaal CMV-toernooi met iets extra's (zaterdag 10 juli o.v.b.) 

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

eenvoudige camera of met mijn mobiel. (Outdoor en medio 

september/oktober indoor) 

Voor bovengenoemde activiteiten zoeken wij nog vrijwilligers om ons te 

helpen. Zowel bij de invulling in welk vat we een activiteit zullen gieten, 

in de voorbereiding en op de dag(en) zelf. 

In de wachtkamer: 

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

Happy Hour. 

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

• 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. 

Geef je een (verjaardags) partijtje (volleybal) 

Ben je binnenkort jarig of onlangs jarig geweest en je wilt een 

feestje geven dan kunnen de beachvelden misschien een leuke 

locatie zijn. Een sportief feestje waar jezelf invulling aan kunt 

geven. Wij beschikken o.a. over materialen voor beachtennis, 

beachvolleyballen (uiteraard), voetballen en misschien heb jezelf 

spulletjes welke gebruikt kunnen worden. Lijkt het je leuk neem 

dan maar even contact met ons op en kunnen we zien of wij wat 

voor jou kunnen betekenen. Voorzitter volleybalvereniging 

Skopein WIVOC 
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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. 

 

Vanaf maandag 17 mei a.s.is het niet meer toegestaan om op en rondom de 

beachvelden en het daarbij behorende terras te roken. Stichting Beachvelden 

Winterswijk en de 3 deelnemende verenigingen omarmen samen dit initiatief en 

verwachten dan ook dat alle leden en bezoekers zich hieraan zullen houden. “Zien 

roken doet roken” en dit willen we met deze actie juist voorkomen. Sport en 

roken gaan niet samen ongeacht je leeftijd of afkomst. In de loop van deze 

week zullen de benodigde borden worden opgehangen dusdanig dat niemand kan 

ontkennen dat hij of zij het initiatief hiertoe niet heeft gezien. Durf elkaar hier ook 

op aan te spreken. De bestuurders van de stichting en de verenigingen willen niet 

de rol van politieagent op zich nemen en gaan er van uit dat eenieder hieraan mee 

wil en zal werken. 

Persoonlijke financiële gevolgen door het coronavirus 

Als bestuur kunnen wij ons voorstellen dat door het coronavirus 
mensen het misschien financieel allemaal 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 één 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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