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Nieuwsbrief 12 juli 2021, jaargang 9 nummer 14 

 
Vanuit het bestuur. 

Dit is de laatste Nieuwsbrief voor de vakantieperiode. Ook de bestuursleden 

nemen even gas terug na een wel zeer bijzonder verenigingsjaar maar dat wil 

niet zeggen dat dringende zaken niet behandeld worden. Het beantwoorden 

van de mail kan in de komende tijd even iets langer duren en daar vragen wij 

begrip voor. Wel blijven wij alert op de ontwikkelingen rondom het corona-

virus wat nog steeds onder ons is. 

Hopelijk zal er in de loop van deze maand of begin volgende maand informatie 

verstrekt worden over de start van de trainingen, trainingstijden, trainers 

locaties etc. Hier zijn we toch afhankelijk van o.a. de gemeente waarvan we tot 

op de dag van vandaag geen definitieve toezegging hebben ontvangen over de 

toekenning van de diverse sportzalen, tijdstippen en data. 

Dit is en blijft alles bij elkaar nog een hele puzzel voor de TC en wij vragen dan 

ook begrip voor het feit dat het misschien wel “last minute” situaties gaat 

opleveren. 

We hebben besloten dat alle leden nog een deel van de contributie terugkrijgen 

omdat er geen teamgelden betaald zijn voor de 2de helft. Deze teruggave is 

gebaseerd op een percentage van de contributie versus de teamgelden. 

Tot slot wensen wij iedereen een prettige vakantie en laten we hopen dat we 

elkaar eind augustus/begin september weer in de sport- en turnhal kunnen 

ontmoeten, het zij op het veld dan wel in de kantine welke vanaf maandag 30 

augustus officieel opengaat. 

Monique, Frans, Bert en Geert 
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Op de beachvelden 

• 15 juli Vrijeschool De Esch op de beachvelden met ca. 40 kinderen. 

• 18 juli Seizoenafsluiting door HCW (geen beachvolleybal mogelijk) 

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

waarbij gezelligheid, elkaar ontmoeten en volleybalplezier voorop staan. 

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

Inschrijven via een mailbericht aan heidyhobbelink@gmail.com. 

           

Aanmelden kan tot woensdag 21 juli a.s.  

 

• 29 juli Actief Winterswijk zomertoer te gast voor beachvolleyballen 

 

• 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.  

• 17 augustus Spot Jongerenwerk te gast voor voetvolley of volleyballen. 

mailto:heidyhobbelink@gmail.com
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Gebruik van de beachvelden komende periode. 

Komende week zal er een aangepast rooster verschijnen voor het gebruik 

van de beachvelden. Dit heeft o.a. te maken met trainingen welke gaan 

stoppen, een herindeling om het aansluitend te houden en groepen welke 

niet of nauwelijks verschijnen op bepaalde momenten. Ook de vakantie 

speelt hier een rol. Het kan zijn dat er vanaf zondag 31 juli ook weer 

gereserveerd kan worden door familie's, vriendengroepen etc. Zodra dit   

duidelijk is volgt hierover informatie via de Facebookpagina van de 

vereniging. 

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. 

• Zomerfeest op de beachvelden. 

Heb jij of hebben jullie als team om één van bovenstaande activiteiten te 

organiseren dan dagen wij jullie hierbij uit om contact met mij op te 

nemen. 

Geert Beijers  

(mail: voorzitter@wivoc.nl of 0610080787) 

 

Een super CMV-beachtoernooi hebben we achter de rug. 

Afgelopen zaterdag morgen was het een drukte van jewelste op de 

 beachvelden. 18 teams, ca 100 kinderen, leiders, ouders en opa's en oma's 

waren op de zonnige velden aanwezig. Klokslag 9.30 uur gingen de eerste 

wedstrijden van start. Op maar liefst 6 velden werd er gestreden om elk 

punt. De gezichtjes werden alsmaar roder door de inspanning en de 

glimlach kwam er niet meer vanaf. CMV-spelers en speelsters van Brevo, 

Tohp, Longa'59, DVO, Boemerang en onze eigen vereniging hebben een 

 geweldige morgen gehad. Om ca. 12.10 uur klonk het laatste fluitsignaal 

met aansluitend de prijsuitreiking. Passende prijzen voor op het strand 

(gesponsord door Voetzorg Winterswijk) maakte het toernooi compleet. 

mailto:voorzitter@wivoc.nl
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 Pien, Marc, Martijn en Eva bedankt namens ca. 100 kinderen, begeleiding, 

ouders, opa's en oma's voor jullie inzet om dit te organiseren. Zeker voor 

herhaling vatbaar. Het wordt tijd dat de Regio-Oost van de Nevobo 

 dergelijke toernooien ook mee gaat nemen op haar kalender. 

 

 

Vanuit de kledingcommissie 

Zoals bekend zijn wij momenteel druk bezig met de nieuwe kleding voor de 

vereniging. Afgelopen periode hebben we alle kledingmaten 

geïnventariseerd. Via deze weg willen wij jullie allemaal bedanken voor de 

medewerking! De passessies zijn wat ons betreft soepel en snel verlopen. 

Leugemors gaat nu aan de slag met onze bestelling. Als de teamindeling 

definitief is worden de shirts bedrukt met de juiste sponsoren en wordt de 

kleding voor de coaches en (hulp)trainers geregeld. 

Oude kleding gaan we zo spoedig mogelijk inzamelen zodra we weer in de 

zaal gaan trainen. Spelers, trainers, coaches, teams die kleding thuis 

hebben liggen en deze al in willenleveren kunnen contact opnemen met 

kleding@wivoc.nl. 

Op naar een nieuw, sportief seizoen! 

Groetjes Martijn, Karin en Lieke 
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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.
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