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Vanuit het bestuur 

Start van een nieuw zaalseizoen 

Eigenlijk zoals we gewoon zijn. De dinsdag na het Volksfeest beginnen de 

trainingen weer, alleen nu was het dan voor de volledige vereniging. Jeugd, 

senioren en recreanten zijn gelukkig allemaal weer in de zalen te vinden. 

Trainers en trainsters hebben hun voorbereidingen ongetwijfeld allemaal op 

papier staan of in hun hoofd zitten. Oefenwedstrijden staan op de planning 

en morgen 3 september staat het wedstrijdprogramma op de website van de 

Nevobo. Helaas geen 3de divisie team meer van ons in de competitie. 

Afgelopen week is er besloten om het 1ste heren team uit de 3de divisie 

terug te trekken om diverse redenen. Jeugdspelers zijn toegevoegd aan de 

groep of krijgen de kans tijdens de wedstrijden middels een invalbeurt hun 

kunnen te tonen in de promotieklasse. Het lijkt als vanouds maar toch voelt 

het allemaal nog wat onwennig in de zaal. De tijd zal het leren hoe “alles 

normaal” weer zal zijn. 

Zondag gaan we met het “Bye, Bye Beachtoernooi” de periode op het zand 

afsluiten. Rond de klok van 14.00 uur zijn de laatste wedstrijden afgelopen 

en is er tijd voor een hapje en een drankje voor iedereen, dus ook leden die 

niet mee hebben gedaan en alleen even zijn wezen kijken. 

Als bestuur hebben wij ook onze eerste vergadering weer gehad. 

Zoals toegezegd tijdens de laatste ALV gaan wij de komende weken de 

teamgesprekken met voeren. Twee bestuursleden gaan in gesprek met zowel 

de spelers/speelsters van de seniorenteams als de recreanten. De planning is 

in de maak en wordt zo spoedig mogelijk gedeeld via de aanvoerders 

/contractpersonen van de teams. Wij hopen hier weer de nodige informatie 

op te halen maar ook zeker nieuwe informatie te delen. Deze gesprekken 

vinden plaats zonder de aanwezigheid van de trainer en/of coach. 

Uitzondering hierop is de situatie waar een trainer/ster ook tevens speler is 

van het team. 
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Informatie betreffende de competitie, de daarbij behorende corvee- en 

telroosters, scheidsrechters etc. zullen z.s.m. bekend gemaakt worden nadat 

het competitieprogramma definitief is. 

Aansluitend op de vergadering zijn bij 

notariskantoor Hobbelink en Buitink de 

gewijzigde statuten ondertekend. Met dank aan 

notaris Erik Oostrik voor zijn inbreng en 

sponsoring.

 

Wij wensen alle leden een heel plezierig en succesvol seizoen toe. 

Monique, Frans, Bert en Geert 

 

Op de beachvelden 

5 september het afsluitende Bye, Bye, Beach-toernooi voor alle B-jeugd en 

senioren leden, recreatief en competitie waarbij gezelligheid, elkaar 

ontmoeten en volleybalplezier voorop staan. Inloop vanaf 10.00 uur. 

Aanvangstijd vanaf 10.30 uur. We sluiten af met een hapje en drankje voor 

iedereen, dus ook leden die alleen zijn wezen kijken of voor de gezelligheid 

willen aansluiten. De laatste wedstrijden zijn rond 14.00 uur afgelopen. 
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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 

kledingcommissie@wivoc.nl 

Lieke, Karin en Martijn 

 

Eindelijk........ en de nieuwe naam is 

 

 

→ → → →→ → → → 

 

 

 

 

 

Het heeft eigenlijk te lang geduurd, maar afgelopen maandag was het zo ver. 

De heropening van de kantine in de sport- en turnhal. 

Hans en Bea Koppelman hebben de afgelopen periode bergen werk verzet 

om alles tiptop voor elkaar te krijgen. Veel dingen zijn niet zichtbaar wanneer 

je aan de bar zit of in de kantine aan tafel, maar neem je een kijkje achter 

de bar en in de keuken dan wordt duidelijk dat zij deze uitdaging serieus 

aangepakt hebben en met vertrouwen in de toekomst een forse investering 

gedaan. De prijslijst is duidelijk zichtbaar, assortiment is zeer ruim, en ook 

de inventaris heeft een behoorlijke upgrade gekregen. We zullen aan elkaar 

moeten wennen maar deze 2 horecatoppers gaan er alles aan doen om het 

ons allemaal naar de zin te maken met een hapje en een drankje. Hans en 

Bea wij wensen jullie heel veel succes.

mailto:kledingcommissie@wivoc.nl
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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 

 
 

 
 

Wij nemen deel aan de spaaractie van PLUS:  

Spaar onze club gezond. Deze gaat bijna van start! 

Van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november 2021 ontvangen klanten 

een sponsorpunt bij elke 10 euro aan boodschappen* en bij geselecteerde 

actieproducten. Op de actiesite plus.nl/sponsorpunten kunnen alle deelnemende 

clubs en verenigingen (per winkel) bekeken worden én kunnen de sponsorpunten 

aan de clubs worden geschonken. Deze site staat live sinds 1 september 2021 en 

informatie staat op de post in de sport- en turnhal. 

Want hoe meer sponsorpunten er aan onze club worden geschonken, hoe meer 

geld er naar onze clubkas gaat! Een goede bestemming zullen we zeker gaan 

vinden want nieuwe materialen zijn en blijven altijd welkom. 

 

Van de ledenadministratie 

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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