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Vanuit het bestuur. 

Oeps deze zagen we niet aankomen!  Rustig zittend in onze sportkantine 

de Wissel, voor de TV, om de zoveelste persconferentie even aan te horen. Ach 

dit keer zal het wel meevallen. Nou nee dus. Vanaf zaterdag 6 november 

worden alle binnensportverenigingen verplicht een Corona-check te doen bij 

eigen leden, trainers, tegenstanders en publiek vanaf 18+ jaar. Deze zagen we 

dus echt niet aankomen en velen met ons. Koortsachtig overleg met de leden 

van de commissie sport leverde alleen maar verbaasde reacties op. Op ons 

initiatief maar snel een mail sturen aan de wethouder sport, Elvira Schepers, 

om aan tafel te komen en te praten over oplossingen en eventuele financiële 

bijdrage vanuit de gemeentekas. Tot het moment van schrijven hebben we nog 

geen enkele reactie/uitnodiging ontvangen, helaas. Iedereen heeft 

waarschijnlijk al de oproep gelezen om je aan te melden als vrijwilliger om toch 

samen deze klus te klaren. Niemand zit hierop te wachten maar ja ook wij zien 

dat de besmettingen in snel tempo omhoogschieten. Als we hiermee kunnen 

blijven trainen en onze wedstrijden blijven doorgaan dan is dat in ieder geval 

mooi meegenomen. Buiten de sportzaal zullen we ook de 4 basisregels in acht 

moeten blijven nemen anders zal onze "sportieve” bijdrage waarschijnlijk niet 

gaan helpen. Wij rekenen en vertrouwen op onze leden en dat we gezamenlijk 

kunnen voldoen aan de invulling bij de deur/in de gang.  

Het allerbelangrijkste is dat we respect en begrip voor elkaars 

standpunten hebben en het niet laten escaleren want als leden van 

Skopein Wivoc hebben wij deze maatregel niet bedacht en toch zullen 

we het samen moeten gaan doen! 

Monique, Frans, Bert en Geert 

 

.  
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De Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Maandag 15 november op ons vertrouwde 

adres Servicetheater Skopein, Aanvang 19.30 

uur. Een redelijk volle agenda maar veel 

positieve berichten, afsluiten van de 

herstructurering van de vereniging met het 

goedkeuren van het Huishoudelijk Reglement, 

positieve berichten vanuit het financiële kamp, hopen we de website online aan 

jullie te kunnen presenteren en nemen we na 7 jaar afscheid van de voorzitter. 

Het belangrijkste van alles is dat jullie kunnen kennismaken met jullie kandidaat-

voorzitter en hopelijk kunnen wij het glas heffen op zijn benoeming. 

 

 

Teamfoto'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. 

 

 

Wij doen mee aan de spaaractie van PLUS: Op 

dit moment staat de teller op ca. €569,00.  Blijf 

vooral doorsparen en activeren van de 

sponsorpunten. Het totaal te verdelen bedrag is 

€ 25.000,-- voor alle deelnemende verenigingen 

gezamenlijk. De waarde van een sponsorpunt wordt 

op 13 november bepaald door het bedrag van 

€ 25.000,-- te delen door het totaal ingelegde aantal 

sponsorpunten. Blijf zo doorgaan en dan halen we 

een mooi bedrag op.
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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 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. 

 

 

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. 

 

 

Een bericht van de penningmeester 

Omdat als gevolg van de Corona crisis de competities over de tweede helft 
van het seizoen 2020-2021 nagenoeg geheel stillagen heeft de Nevobo 

besloten om het bedrag dat de verenigingen over die periode aan 
teamgelden verschuldigd zijn kwijt te schelden. 

Het bestuur heeft besloten om dit bedrag onder de (spelende) leden van 
Skopein Wivoc te verdelen. Naar aanleiding van dit besluit is een verdeling 

gemaakt op basis van de verschuldigde contributie. Bepalend is de situatie 
aan het einde van het seizoen 2020-2021. 

 
De bedragen die op de contributie in mindering zijn gebracht, luiden: 

A-jeugd € -19,85 
B-jeugd € -18,79 

C-jeugd € -17,73 
CMV N1-N4 € -14,56 

CMV N5-N6 € -16,67 

Recreanten € -18,79 
Senioren € -29,36. 

 
Voor de leden die de contributie via automatische incasso betalen heeft de 

verrekening reeds plaatsgevonden bij de incasso van de contributie over 
het tweede kwartaal van dit seizoen. 

Voor de overige leden – die de contributie per halfjaar of per seizoen 
betalen – zal de verrekening terug te vinden zijn op de nog te verzenden 

contributienota. 
 

Met vriendelijke groet, 
Frans Derksen 
 

 

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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