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Vanuit het bestuur 

Afgelopen maandagavond vond de Algemene Leden Vergadering plaats bij 

servicetheater Skopein. Bijna 40 leden waren aanwezig. Een mooi en groeiend 

aantal waarbij de aanwezigheid van veel jeugdige leden opvallend en positief 

was. Voor de laatste keer opende Geert Beijers de vergadering en werden de 

agendapunten behandeld. Het concept Huishoudelijk Reglement werd samen 

met de leden op high lights doorgenomen en stemden de aanwezige leden er 

mee in. Hiermee werd een 3,5-jarig traject van herstructurering van de 

vereniging afgerond. De financiën waren duidelijk op orde en de vergadering 

verleende het bestuur decharge, met dank aan de kascontrole commissie. 

Ilona en Melissa waren aftredend. Zij worden vervangen door Marion ten Barge 

en Lars Abbink. Over de Supportclub en het Sportakkoord werd uitgelegd wat 

de verschillen zijn maar ook waar er gezamenlijke mogelijkheden en belangen 

zijn. Een kans voor de vereniging om een visie op lange termijn neer te zetten. 

De laatste 2 seizoenen was er geen echt einder, hierdoor werden Marijn Ros en 

Rianne Annevelink niet in het verdiende zonnetje gezet voor hun werk in de 

commissies arbitrage en wedstrijdwezen. Voor Marijn waren er lovende 

woorden en een boeket bloemen. Bij Rianne bleef de voorzitter even wat 

langer stilstaan want zij heeft na 12,5 jaar haar werkzaamheden overgedragen 

aan Niek Teunissen. Vanwege al haar inzet, mailtjes, gesprekjes en 

telefoontjes werd de vergadering gevraagd of men er mee in kon stemmen dat 

Rianne tot lid van verdienste werd benoemd. Het luide applaus onderstreepte 

de benoeming. Monique ten Hoeve was als secretaris aftredend en herkiesbaar. 

Op voorstel van het bestuur stemde de vergadering met applaus in voor een 

3de termijn. Last but not least was het de beurt aan aftredende voorzitter. Als 

laatste officiële taak stelde hij Mick Veenstra voor als kandidaat-voorzitter en 

vroeg de vergadering of men hier mee in kon stemmen. Opnieuw werd dit 

geaccordeerd met applaus en de nieuwe voorzitter was bekend. Namens het 

bestuur nam Bert ten Pas het woord. Hij sprak de afgetreden voorzitter toe 

met enkele kenmerken welke typerend voor Geert waren. Naast deze woorden 

waren er een boeket bloemen en een mooie culinaire bon namens het bestuur 

en een Tapas bon van heren 3. 
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Daar mee was de koek nog niet op want de vergadering werd door Bert 

gevraagd of men er mee in kon stemmen om Geert te benoemen tot erelid. 

Opnieuw applaus. In zijn dankwoord aan alle leden, (ex)-bestuursleden en 

sponsoren wenste het trotse erelid de vereniging het allerbeste vanuit een 

stabiele basis en financiële gezonde situatie en schonk de vereniging een 

zandvlakker om de beachvelden in goede conditie te brengen en te houden. Na 

de rondvraag en de sluiting werd er nog gezellig nagepraat door de 

aanwezigen. 

                

Overdracht van de hamer         Een trots erelid           Zandvlakker voor de beachvelden 

Het bestuur 

 

(Team)foto's voor op de nieuwe website 

Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben heeft Karin 

Wiegerinck-Lammers de laatste 2 zaterdagen met 

thuiswedstrijden heel veel foto's lopen maken en ook 

nagenoeg van alle teams de gewenste teamfoto voor op 

de website. Hiervoor hartelijke dank. Nu maar even 

afwachten hoe we er met z’n allen opstaan. Heb je zelf 

leuke volleybal gerelateerde foto's welke een plek op de 

website verdienen stuur deze dan aan PR@Wivoc.nl 

uiteraard wel met een klein stukje tekst/uitleg erbij. Nu er 

een nieuwe website is laten we er gezamenlijk voor zorgen dat deze ook leuk 

en aantrekkelijk blijft. 
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Opbrengst € 546,00 Opbrengst € 349,00 

 

 

Vanuit de kledingcommissie  

Vanaf medio april 2022 is deze commissie nog op 

zoek naar opslagruimte voor kleding welke 

(tijdelijk) niet gebruikt wordt. Het gaat niet om 

grote hoeveelheden. Heb je een passende plek 

neem dan even contact op met de  

kledingcommissie@wivoc.nl. 

Lieke, Martijn en Karin 

 

Tegen gereduceerd tarief sporten bij Wenters Sport 

Wil je naast het volleyballen ook nog wat extra's aan sport doen dan kan dit bij 

Wenters Sport. Voor onze leden hebben zij een mooie aanbieding gemaakt 

waarvan ieder lid (donateurs en sponsors uitgesloten) gebruik kan maken. Het 

tarief voor 4 weken individueel sporten bedraagt € 15,00. Altijd een Starterpakket 

t.w.v.€ 39,00. Voor deelname aan groepslessen of gebruik van het koffieapparaat 

dien je een extra “bouwsteen” te nemen. Wenters Tag is borg € 10,00. Het enige 

wat je hoeft te doen is je aan te melden bij de balie en éénmalig aantonen dat jij 

lid bent van Skopein Wivoc (Bijv. bankafschrift tonen waarop contributie is 

overgemaakt). Opzegtermijn is 1 volledige kalendermaand. Dit aanbod geldt ok 

voor vaste en actieve vrijwilligers. 
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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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