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Nieuwsbrief 8 juni 2021, jaargang 9 nummer 12 

 
Vanuit het bestuur 

Een vlot verlopen en prettige Algemene Leden Vergadering 

Gisteren vond in de kantine van FC Winterswijk onze ledenvergadering plaats. Met 

een opkomst van ca. 30 leden wisten we natuurlijk ook gelijk dat we op herhaling 

moeten. Reden is dat er niet voldoende leden aanwezig waren om de statuten 

officieel goed te kunnen keuren. We gaan 21 juni op herhaling. De uitnodiging 

heeft iedereen reeds ontvangen per mail. De agenda kon vlot worden afgewerkt 

waarbij naast een korte terugblik door de voorzitter er ook vooruit gekeken werd. 

Komende seizoen zijn er een aantal aandachtspunten vanuit het bestuur benoemd 

namelijk: 

• Iedereen weer heerlijk laten volleyballen. 

• Invulling geven aan de openstaande vacatures. 

• De nieuwe structuur de kans geven om er samen mee te leren werken en 

omgaan en bijsturen daar waar nodig. 

• Uitwerken van het Huishoudelijk Reglement. 

• Aandacht geven aan het komende WK damesvolleybal 2022 via de route 

zoals deze is uitgestippeld door de Nevobo. 

Op het technische vlak vertelde Bert ten Pas waarom welke stappen er zijn 

genomen en gaan worden en wat de werkzaamheden van onze technisch 

coördinator Marc Donker zullen zijn te weten: 

• Begeleiden van jeugdtrainers (werken met “de Werkwijzer") 

• Verzorgen workshops voor alle trainers 

• (Demonstratie) trainingen geven 

• Andere volleybalvormen aanbieden voor de groep 55+ 

• Schoolvolleybal ontwikkelen 

• Samenwerking zoeken met de zusterverenigingen. 

Financieel heeft Frans Derksen uitgelegd hoe het hoge positieve saldo tot stand is 

gekomen en er wordt naar gekeken hoe we daar als vereniging mee om willen 

gaan. De vergadering stemde in met het voorstel van Marion ten Barge om voor 

de scheidsrechters een officiële Nevobo scheidsrechters shirt aan te schaffen. 
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Een positief bericht kunnen we ook melden met betrekking tot de invulling van de 

vacatures.  

• De Technisch Commissie heeft vervanging gevonden voor Robert en Esmee. 

Pien Fukkink en Madelon van de Berg nemen deze 2 plaatsen in.  

• Wedstrijdleiding en aanverwante werkzaamheden worden door Niek 

Teunissen overgenomen van Rianne Anvelink. 

• Rolendis Stemerdink en Bianca Mater gaan de komende jaren de 

ledenadministratie overnemen van Wim Navis. 

• Heidy Hobbelink gaat de beachcommissie versterken. 

• Voor het voorzitterschap is interesse getoond. 

De statuten werden per artikel doorgenomen en de leden stemden in met de 

inhoud van de verkorte versie. De officiële goedkeuring zal dus hopelijk over 2 

weken plaatsvinden. 

Helaas was jubilaris Ans Huisinga-de Groot niet aanwezig.  

Tot slot werden enkele vragen beantwoord tijdens de rondvraag. 

De volledige notulen van deze ALV zullen t.z.t. op de website te lezen zijn. 

 

Monique, Bert, Frans en Geert. 

 

 

Zaterdag 12 juni a.s. van 15.00 uur zijn de 

beachvelden bezet voor een toernooi van de 

recreanten met enkele "lagere" competitie teams. Dit 

op initiatief vanuit de recreanten groep. Je kunt je 

hiervoor nog opgeven middels een mailbericht aan 

heidyhobbelink@gmail.com. Wil je wel spelen op deze 

zaterdag dan kan dit eerder op de middag omdat de 

B- en C-jeugd een middag vertoeven bij Outdoor 

Winterswijk (zie het schema op de website en op het publicatiebord bij de 

beachvelden). 
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Beachen op zondag daar hebben we met HCW goed overleg gehad. De zondag 

is hun dag voor de beach zoals jullie weten. Vorige week hebben we een pilot 

gedaan om naast het handbal ook een volleybalveld te gebruiken. Dat ging 

redelijk tot goed omdat de groep handballers niet zo groot was. We hebben 

afgesproken dat voorlopig de huidige groep (fam. van de Berg) op gepland tijdstip 

kan blijven spelen, aansluitend komt er rond 13.00 uur een groep handballers die 

ook op het betreffende veld willen gaan volleyballen, naast de volgende 2 groepen 

handballers die het beachhandbalveld gebruiken. Vanaf 16.00 uur kan er door ons 

weer worden gebeached zolang er geen extra groepen vanuit HCW aanspraak 

maken op de velden. Wil je op een zondag een beachveld gebruiken stuur een 

mailbericht voor vrijdagavond 18.00 uur aan voorzitter@wivoc.nl met naam 

contactpersoon, tijdstip van spelen, hoeveel mensen. In de loop van 

vrijdagavond/zaterdagmorgen krijgt de contactpersoon per mail bericht over de 

planning en wie verantwoordelijk is voor het halen en brengen van de sleutel. 

Gebruik van de kantine van kv Wiko gaat nog niet echt eenvoudig. We zijn 

hierover nog steeds in gesprek. Cash betalen met gepast geld kan zonder meer. 

Noteer even in het groene boekje de datum en het bedrag wat je als lid van 

Skopein Wivoc hebt verteerd. Dit heeft te maken met de winstdeling van de omzet 

na afloop van het seizoen.  

Wij twijfelen er momenteel nog aan of het met de pin goed gaat komen. Wat Wiko 

aangeeft is dat er alleen maar een mobiele telefoon aangekoppeld hoeft te worden 

om met de Pin te kunnen betalen. Wij zijn er ook niet mee eens dat iedereen daar 

zelf voor moet zorgen. Deze taak ligt bij kv Wiko/S.C.W 

Wij wensen jullie allemaal veel beachplezier en laten we hopen op veel mooi weer. 

Bericht van de kledingcommissie 

Vanaf aankomend seizoen (2021-2022) gaan we in nieuwe kleding spelen. 

Voordat het zo ver is moeten we als kleding commissie de oude kleding nog 

inzamelen en maten registreren voor de nieuwe kleding. Beide is door de corona 

regels lastig. We hebben hiervoor het volgende bedacht. 

Oude kleding gaan we inzamelen zodra we weer in de zaal gaan trainen. Spelers, 

trainers, coaches, teams die kleding thuis hebben liggen en deze al in willen 

leveren kunnen contact opnemen met kleding@wivoc.nl. We plannen dan een 

moment waarop de kleding ingeleverd kan worden. Onder oude kleding verstaan 

we de wedstrijdkleding van alle teams incl. tassen, trainingspakken + tas van D1 

en H1 en de trainingsjassen van de trainers/coaches. Overige kleding die 

persoonlijk of als team aangeschaft is, hoeft niet ingeleverd te worden, denk 

hierbij aan (inspeel)shirts en trainingsjassen. Het vastleggen van de maten m.b.t. 

de nieuwe kleding willen we op 3 manieren doen. 
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• CMV hoeft geen kleding te passen, omdat deze groep snel wisselt van 

samenstelling wordt er voldoende kleding aangeschaft om ieder team te 

voorzien van kleding in de juiste maten, bij twijfel worden maten 

opgevraagd in de groepsapp 

• De jeugd (ABC), senioren en recreanten teams benaderen we via de 

aanvoerder/trainer/aanspreekpunt, ze kunnen bij hun team inventariseren 

wie welke maat nodig heeft en dit doorgeven aan de kledingcommissie. 

Spelers die twijfelen over de maatvoering kunnen op een later moment de 

kleding passen 

• We gaan passessies inplannen in de sporthal (zodra we daar weer trainen). 

Spelers die twijfelen over de maat kunnen langs komen om kleding te 

passen. Mochten meisjes/dames twijfelen welk wedstrijdbroekje het fijnst 

is, die kunnen ze dit ook bekijken tijdens de passessies. 

In overleg met het bestuur hebben we afgesproken hoe we om willen gaan met de 

nieuwe kleding. 

Het gaat hierbij om wedstrijdkleding, maar ook inspeelkleding en kleding voor 

trainers/coaches. Dit document is op de website te bekijken. 

Groeten Karin, Lieke en Martijn 

 

Het heeft even geduurd maar het wachten is 

beloond. Tijdens het gesprek dat het bestuur heeft 

gehad met wethouder sport Elvira Schepers stelde 

Geert voor om als waardering voor de bijdrages 

vanuit de gemeente Winterswijk een passend logo 

op de wedstrijdshirts te plaatsen. Hierover moest 

eerst intern bij de gemeente een akkoord voor 

worden verkregen. Gelukkig is dit gelukt mede 

dankzij de inspanningen van Suzan de Jong en Jos 

Mekkes. Ook de inzet van Emiel de Vries van 

Leugemors Sport heeft er toe bijgedragen dat 

tijdens de ALV het shirt met logo getoond kon 

worden. Iets waar we best trots op mogen zijn. Nu 

nog uniek in Winterswijk maar de insteek is om alle (sport)verenigingen ook de 

mogelijkheid te geven van dit logo gebruik te maken. Juist in deze tijd is het goed 

om te laten zien dat we graag ”Samen Werken”. 

De Technische Commissie is weer compleet! 

Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen viel, zijn Robert en Esmé gestopt met de 

TC. Graag willen wij hen bedanken voor de fijne samenwerking.  

Inmiddels kunnen wij ook mededelen dat beide vacatures alweer zijn opgevuld. 

Madelon van den Berg en Pien Fukkink komen de TC versterken. Wij heten beiden 

van harte welkom! 

Door deze gewijzigde samenstelling hebben we ook de taakverdeling aangepast.  
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In onderstaand schema valt te lezen wie welke teams onder zijn of haar hoede 

heeft. 

Teams Wie? Mail-adres 

CMV Pien Fukkink  Tc-cmv@wivoc.nl 

JEUGD 

JC1, MC1, JB1, MB1  
Milou van Dam  Tc-jeugd@wivoc.nl 

SENIOREN  

D1, D2, D6 
Ruben Kruisselbrink  

Tc-dames@wivoc.nl 

Tc@wivoc.nl 

SENIOREN  

D3, D4, D5, D7  
Fabian Kruisselbrink  Tc-dames@wivoc.nl 

SENIOREN  

H1, H2, H3, H4  

Madelon van den Berg  

Kim Klaver 
Tc-heren@wivoc.nl  

Voor vragen kunnen jullie bij het juiste TC-lid terecht door een mail te sturen. Wij 

hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De concept team- en zaalindeling vinden jullie in de bijlage van deze Nieuwsbrief 

en is ook reeds geplaatst op de website. 

 

Met vriendelijke groet de TC 

 

 

Het is goed om te zien dat er verschillende activiteiten van ons lijstje hebben 

plaatsgevonden of nu definitief op de planning staan. Helaas kunnen niet alle 

initiatieven worden uitgevoerd. Om financiële redenen (€ 850,- aanschafkosten 

voor software en € 20,- per maand voor gebruik) vinden wij als bestuur net iets te 

veel geld om uit te geven om de wandel challenge voor teams te organiseren. Marijn 

heeft dit allemaal heel netjes uitgezocht en kwam zelf ook tot de conclusie dat dit 

net iets te gek was. Helaas maar Marijn bedankt voor de je inspanning. 

• 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. (Staat voor zaterdag 12 juni a.s. op de planning) 

• Regionaal CMV-toernooi met iets extra's staat voor zaterdag 10 juli 

op de planning, mits we genoeg hulp krijgen vanuit de ouders 

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

eenvoudige camera of met mijn mobiel. (Outdoor en medio 

september/oktober indoor). 

 

mailto:Tc-cmv@wivoc.nl
mailto:Tc-jeugd@wivoc.nl
mailto:Tc-dames@wivoc.nl
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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 

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

• 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@wivoc.nl. 

 

De bootcamp trainingen zitten erop maar....... 

In de maanden april en mei zijn er een aantal bootcamp trainingen verzorgd door 

Wenters Sport. Instructeur Daan heeft op een aantal dinsdagavond 2 groepen 

onder handen genomen middels oefeningen waarbij ook een aantal werd besteed 

aan volleybal gerelateerde oefenvormen. Maar er is natuurlijk gelukkig weer meer 

te doen bij Wenters Sport nu ze weer volledig los mogen en zijn. In de flyer zie je 

een eerste mogelijkheid om nader kennis te maken met Wenters Sport 

 

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!!!

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

 
 

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:Ledenadministratie@wivoc.nl
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