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Vanuit het bestuur 

De eerste wedstrijden zitten er weer op 

Zowel de competitie spelers als ook de recreanten hebben allemaal al wel één 

of meerdere wedstrijden gespeeld. En allemaal in de nieuwe outfit. Hulde aan 

de kledingcommissie Lieke, Karin en Martijn. Wat hebben zij de afgelopen 

weken een werk verzet. Tijdens de eerste thuiswedstrijden reikte wethouder 

Elvira Schepers symbolisch een shirt uit aan onze voorzitter vanwege het feit 

dat op de mouw een logo van Actief Winterswijk werkt samen staat. Dit als 

waardering voor de financiële steun welke wij jaarlijks ontvangen van de 

Gemeente. Afgelopen dinsdagavond zijn de laatste teamgesprekken geweest. 

Helaas hebben we heren 2 nog niet gesproken maar dat maken we nog wel 

goed. De gesprekken hebben in een goede sfeer plaatsgevonden waarbij wij als 

bestuur de nodige mededelingen hebben gedaan maar ook de nodige informatie 

hebben opgehaald. Zo staat het “oliebollentoernooi” voor dinsdag 28 december 

op het programma waarvan de organisatie ligt bij een aantal dames uit de 

woensdagochtend recreantengroep. Top! Andere ideeën zijn ook op tafel 

gekomen en worden nog nader uitgewerkt. Over het algemeen genomen zijn de 

leden tevreden en daar zijn wij als bestuur ook blij mee. Ja, inderdaad zijn er 

altijd nog wel zaken ter verbetering, maar die zullen ook er altijd blijven. Wij 

hopen dat we komend seizoen een gewoon en compleet programma kunnen 

draaien zonder vervelende onderbrekingen. Laten we respect en begrip tonen 

naar elkaar dan zijn we al een heel eind op de goede weg. 

Monique, Frans, Bert en Geert 
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De Algemene Leden Vergadering (ALV) 

Deze staat gepland op maandag 15 november 

en gelukkig kunnen we weer te recht bij onze 

hoofdsponsor servicetheater Skopein. 

Aanvang 19.30 uur. De officiële uitnodiging met 

daarbij de agenda en de nodige stukken zullen rond 30 oktober a.s. verstuurd 

worden. Zoals in de teamgesprekken is aangegeven zijn er nog een aantal 

vacatures.  

Kandidaten voor het voorzitterschap en secretaris kunnen zich aanmelden 

tot 25 oktober a.s. via een mail aan secretaris@wivoc.nl. Naast de 

bestuursverkiezing komen uiteraard ook het Huishoudelijk Reglement, de 

begroting en de huldiging van een jubilaris aan de orde. Door aanwezig te zijn 

kun je meepraten en meebeslissen over de toekomst van je eigen vereniging. 

Laat die kans niet onbenut. 

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 

Teamfoto's voor op de nieuwe website 

Nieuwe teams, nieuwe kleding en een nieuwe website. 

Hoe mooi kan het allemaal worden. Op maandag 15 

november tijdens de ALV willen wij de nieuwe website 

lanceren. Wij weten dat het kort dag is maar toch durven 

wij te vragen. Is er iemand binnen de vereniging die het 

leuk vindt om deze teamfoto's te maken. De bedoeling is 

dat hier een schema voor komt waarop jij als fotograaf 

natuurlijk ook kunt. Lijkt het je leuk om dit klusje te 

klaren voor de vereniging stuur dan een berichtje aan 

info@wivoc.nl en we nemen contact met je op. De 

voorkeur zal op een zaterdag zijn tijdens de thuiswedstrijden en een enkele foto 

zal op vrijdagavond of mogelijk nog een andere avond gemaakt moeten 

worden. 

mailto:secretaris@wivoc.nl
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Oude kleding is afgeleverd in Veendam. 

Zoals eerder met jullie gedeeld zouden wij de ingenomen kleding schenken aan 

een goed doel indien ook de shirtsponsors hiermee in zouden stemmen. Dit is 

intussen allemaal gebeurt. Afgelopen woensdag werd een mooie hoeveel shirts, 

broeken, trainingspakken, tassen en een aantal  gebruikte beachballen 

afgeleverd in Veendam. Hier staat de opslagcontainer van “Lets Keep The Balls 

Flying” (LKTBF). Deze organisatie werkt enkel en alleen met vrijwilligers die 

passie hebben voor de volleybalsport over de gehele wereld. Dit alles onder de 

bezielende leiding van Lesley de Jong. Deze vrijwilligers vliegen op eigen kosten 

uit naar landen waar de volleybalsport nog vanaf de grond ontwikkeld moet 

worden. De eerste behoefte is veelal sportkleding, materiaal en kennis. De 

gedoneerde kleding wordt meegenomen door de vrijwilliger en ter plekke 

uitgedeeld aan de deelnemers. Het is fantastisch om te zien en te horen hoe blij 

de lokale bevolking hiermee is. De vrijwilligers geven hier een aantal weken 

kosteloos training en hopen op deze wijze de volleybalsport hier een plek  te 

geven. 

 

              

 

Wij doen mee aan de spaaractie van PLUS 

Op dit moment staat de teller op ca. € 620,00. 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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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 

ook voor vaste en actieve vrijwilligers. 

 

 

 

 

Traditiegetrouw doen wij ook mee aan deze sponsoractie. Jaarlijks kun je als lid 

stemmen op een drietal verenigingen. Ook hier telt “de meeste stemmen 

ontvangen het hoogste bedrag". Ben je lid van de RABO-bank neem dan even 

de moeite om via de App je stem uit te brengen. Je kunt ons vinden onder 

wivoc, volleybalvereniging (Uiteraard in de regio Oost-Achterhoek). Het 

geld zal besteed worden aan materialen welke nodig zijn om trainingen zo goed 

mogelijk te laten verlopen. Deze actie is gestart op maandag 4 oktober en loopt 

door tot maandag 25 oktober. Het resultaat hiervan wordt op 12 november aan 

de vereniging bekend gemaakt. Gemiddeld hebben de laatste paar jaar 

€ 300,00 opgehaald. 

Doen we het dit jaar beter???
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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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