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Vanuit het bestuur 

Nieuwe statuten in 2de ALV goedgekeurd 

Zoals al was aangekondigd op de 1ste ALV moest er een 2de ALV aan te pas 

komen om volgens de op dit moment geldende statuten nieuwe statuten 

goedgekeurd te krijgen. Dit is gisteravond gelukt met dank aan de aanwezige 

leden om unaniem in te stemmen met de nieuwe statuten. Bijzonder prettig 

was dat het weer in onze eigen thuishaven, Servicetheater Skopein, kon. Het is 

nu nog de gang naar de notaris waar alles officieel bekrachtigd moet worden 

en de vereniging voor de komende 20-25 jaar op dit gebied weer helemaal up-

to-date is, inclusief de komende WBTR-wetgeving welke vanaf 1 juli van kracht 

wordt. 

Ook kon voorzitter Geert Beijers mededelen dat er vanaf 1 september (of 

indien noodzakelijk eerder) een nieuwe uitbater voor de kantine van de sport- 

en turnhal is gevonden. Iets waar alle zaalsportverenigingen erg blij mij zijn. 

 

Op de beachvelden 

• 10 juli CMV-jeugd toernooi 09.00 - 12.30 uur. Verenigingen op uitnodiging. 

• 24 juli mixed toernooi voor alle senioren leden, recreatief en competitie 

waarbij gezelligheid, elkaar ontmoeten en volleybalplezier voorop staan. 

Aanvangstijd afhankelijk van het aantal inschrijvingen. We verwachten 

vanaf ca.15.00 uur. We sluiten af met een hapje en drankje. Inschrijven via 

een mailbericht aan heidyhobbelink@gmail.com. 

• 31 juli JBC voor jeugd <13, < 15, <17 en < 19 jaar (waarschijnlijk de 

gehele dag, afhankelijk van het aantal inschrijvingen). Inschrijving via 

Nevobo.nl. Deelname eigen jeugdleden gratis. 
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Nog openstaande activiteiten 

• Verenigingskampioenschap beachvolleybal, alle categorieën. Mogelijk in 

combinatie met King of the Court. 

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

eenvoudige camera of met mijn mobiel. (Outdoor en medio 

september/oktober indoor). 

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

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

Happy Hour. 

• Pubquiz of digitale bingo. 

• Zomerfeest op de beachvelden. 

Vriendelijk doch dringend verzoek aan alle gebruikers van en rondom de beachvelden. Er 

hangen en liggen een aantal lijstjes met eenvoudige werkzaamheden. Het is helemaal niet erg 

wanneer je gezamenlijk eens een keer het terras veegt, de velden harkt en sleept, de materialen 

opruimen zoals op de foto staat. Niet te veel ballen in de onderste 3 bakken zodat alle bakken 

op elkaar gestapeld kunnen worden. Een zachte bal niet wegleggen maar zelf even oppompen. 

Een op accu functionerende pomp ligt op het schap.  

Iedereen alvast bedankt voor de medewerking. 

Na 25-jaar zaal toch op het zand. Leeftijd speelt dus geen rol. 

Hoe verrast kun je worden op de beachvelden van 

Skopein Wivoc. Toch noch even tussen 2 vakanties door 

een beachtraining bezoeken dacht Ans Huizinga-de Groot 

afgelopen woensdagmorgen. Nadat Ans het laatste punt 

had gemaakt was dit ook gelijk het einde van de ruim 1,5 

uur durende training op het zand. Verbaasd was ze dat 

enkele niet beachende recreantleden aanwezig waren voor 

een kopje koffie. Voorzitter/beachtrainer Geert Beijers 

vroeg even ieders aandacht en memoreerde dat “op 26 

februari 1996 Ans zich voor de 2de keer had aangemeld 

als lid van de vereniging. Dus een 25-jarige jubilaris”. 

Normaal gesproken zou zij op de algemene 

ledenvergadering gehuldigd worden maar genoot toen nog van haar 1ste 

vakantie. Dat ze verrast was door de aandacht, felicitaties en attenties is op de 

foto wel te zien. Ans is één van de vele recreanten die in deze coronatijd het 

volleyballen op het zand heeft ontdekt. En daarmee toont ze aan dat dit dus heel 

goed kan op gevorderde leeftijd. Er is zeker nog wel plek op de woensdagochtend 

van 9.30 -11.00 uur voor meer (recreanten) leden die toch een keer “volleyballen 

op het zand” willen ervaren. 
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Gebruik van de kantine kv Wiko 

Momenteel heeft het bestuur nog geen overeenstemming bereikt met de Stichting 

Clubgebouw Wiko over de te ontvangen vergoeding welke wij redelijk vinden voor 

de te realiseren omzet. Helaas moeten wij zeggen want wij willen niets anders dan 

er samen uitkomen zodat er een win-win situatie ontstaat. Wij gaan met het 

bestuur in gesprek. Tot nader bericht tolereren wij het nuttigen van zelf 

meegebrachte drankjes. Wel het nadrukkelijke verzoek om de afval (lege blikjes 

en flesjes) mee retour te nemen. Gebruik van de toileten en het vullen van je 

eigen bidon blijft mogelijk. 

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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