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Vanuit het bestuur 

 

Hallo allemaal, 

Corona lijkt lang geleden maar toch vallen er nog geregeld wedstrijden uit om 

die reden. Gelukkig kunnen we in ieder geval weer volleyballen. Het einde van 

het seizoen nadert al weer en zullen we gaan afsluiten met een eindtoernooi. 

Daarover in de volgende nieuwsbrief meer.  

 

Bijna de beach velden weer op. 

Vanaf begin mei zullen wij de beach velden weer openstellen. Reserveren kan 

voorlopig via een berichtje aan beach@wivoc.nl of een Appje aan 06 

10080787. Benodigde gegevens zijn datum, tijdstip, hoeveel velden en wie is 

de contactpersoon. In de maanden april en mei gaan we werken aan een 

rooster waarin ook trainingen worden opgenomen voor de mensen die het 

spelletje echt willen leren en net iets meer willen dan alleen maar partijtje 

beachen.  Maar er zijn nog een aantal andere zaken waar we rekening mee 

moeten gaan houden, materialen welke we kunnen gebruiken of waar we hulp 

bij nodig hebben namelijk: 

• We zijn nog op zoek naar restanten verf om wat meer Beach sfeer te 

creeëren. 

• We kunnen hulp gebruiken bij timmer- en schilderwerk, terras inrichten, 

velden vlakken etc. 

• Tijdens de voorbereiding en de Beachvolleybalweek (20 – 24 juni) 

• We inventariseren wie wanneer graag als team zou willen beachen en ook 

komt. 

• Teams die gaan deelnemen aan de Regio Beach Achterhoek. 
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• Er een andere situatie is ontstaan met gebruik van toilet, toegang, stroom 

etc. Nadere informatie volgt binnenkort. 

Binnenkort hopen we met één formulier te komen waarop je kunt invullen wat 

je voor de beach velden wilt betekenen en wat je wensen zijn om zelf te 

kunnen spelen. Uiteraard kun je je nu al wel aanmelden om te helpen bij de 

werkzaamheden ter voorbereiding op hopelijk een mooie Beach zomer 

(beach@wivoc.nl). 

  

Heidy, Koos en Geert 

 

PR & sponsoring commissie 

Heb jij een groot netwerk en praat je makkelijk met mensen? Of ben je juist 

heel goed in teksten schrijven? En wil je graag iets doen voor de vereniging? 

Wordt dan lid van de commissie PR & Sponsoring! 
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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. 

 

 

We houden ons bezig met alles, van het schrijven van stukjes voor de website 

en sociale media, tot het werven van sponsoren en alles daartussen. Lijkt het je 

leuk, wil je meer informatie of heb je vragen? Dan kan je mailen naar 

pr@wivoc.nl 

Het bestuur 

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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