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Vanuit het bestuur. 

 

Beste leden, 

Vrijdag is het zover, de laatste voor ons beperkende maatregelen komen te 

vervallen. Dit betekent dat er geen QR controle meer nodig gaat zijn bij de 

deur en het schema komt te vervallen per 25 februari. 

Op dit moment is de Nevobo druk bezig met het inplannen van vervallen 

wedstrijden. Zoals de meesten nu al zullen weten gaat de competitie 

uitgespeeld worden in mei, in deze periode wordt er geprobeerd zoveel 

wedstrijden alsnog te spelen. Voor SKOPEIN WIVOC staat op dit moment 7 en 

21 mei open voor het inhalen van wedstrijden, ons wedstrijdsecretariaat gaat 

in gesprek met de teams en hun tegenstanders om de opties voor deze data te 

bekijken. 

We houden jullie op de hoogte van eventuele ontwikkelingen, voor nu wensen 

wij iedereen nog veel volleybalplezier! 

Het bestuur 

 

• Van de activiteitencommissie: 

Save the date        ! Zaterdag 19 maart houdt Skopein Wivoc een pubquiz in 

sportkantine de Wissel!                                

Inschrijven in teams van max 4 personen met minimaal 1 Wivoc lid. Dus 

neem gezellig jouw familie, vrienden, collega's of wie dan ook mee! 

20.00 uur          inloop , 20.30 uur          start pubquiz. Kosten € 10,--              per 

team en iedere 5e inschrijving is gratis     ! 



 

 
 
 
 

Volleybalvereniging Skopein Wivoc BIC RABONL2U 
Ratumseweg 44 IBAN  NL62 RABO 0371 2707 07 

7106 CH Winterswijk www.wivoc.nl 
 

 

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. 

 

Er komt nog een inschrijfformulier, maar er mag ook alvast gemaild worden 

naar: evameulenbeld@hotmail.com met in de mail: 

Teamnaam  

Namen van de teamleden 

Betalen kan via een Tikkie of overmaken, dit gaat via de mail 

 

• 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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