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Vanuit het bestuur. 

 

Hallo allemaal, 

Hoewel we in mei normaal geen wedstrijden meer hebben gebeurt er nu nog 

van alles. Daarnaast staat er nog meer op het programma, onderstaand een 

korte agenda, in de rest van de nieuwsbrief een toelichting. 

21 mei Feestavond Wivoc bij De Switch vanaf 20.00 uur, zie flyer 

30 mei ALV bij Skopein vanaf 19.30 uur, zie uitnodiging 

31 mei Eindtoernooi zaalvolleybal in Sporthal, vanaf 19.00 uur 

 

23 september t/m 15 oktober WK volleybal dames in Nederland en 

Polen.  

Via WK Clubactie zijn hiervoor kaarten te verkrijgen met onderstaande 

UTM code van Skopein WIVOC: 

https://tickets.wkvolleybal.nl/showEventCriteria.html?changeLangua

geTo=nl&promoter=QDTG.  

De vereniging ontvangt hiervoor een bijdrage aan de clubkas.   

 

Van de Activiteitencommissie: 

De Activiteitencommissie organiseert op 21 mei de feestavond van Wivoc bij 

De Switch vanaf 20.00 uur. Eindelijk kan het weer. Zie bijgevoegde flyer voor 

meer informatie, graag vooraf aanmelden. We hopen iedereen daar te zien! 

In de week voor Pasen heeft iedereen zijn of haar bestelling van de 

bloembollen- en stroopwafelactie van Skopein Wivoc weer kunnen afhalen op 

de parkeerplaats van Janfleur. De opbrengst is inmiddels op de rekening van 

de penningmeester gestort en komt deels ten goede aan het C- en CMV-

jeugdkamp op 18 en 19 juni. 
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Heel erg fanatiek wordt er door de Skopein Wivoc-leden niet verkocht, terwijl 

ook dit jaar weer heel gemakkelijk via de link in de toegezonden mail besteld 

kon worden. Maar Roos Overbeek is een echt "verkoop" talent!!! Evenals vorig 

jaar verkocht Roos het meest en ontving een boekenbon voor deze 

superprestatie. 

Janfleur: bedankt voor de gastvrijheid op de parkeerplaats en het leveren van 

de gezellige narcissen en blauwe druifjes en PLUS-supermarkt voor de 

stroopwafels. 

Op 18 en 19 juni gaat de CMV- en C-jeugd" op kamp" naar De Heksenlaak in 

Barchem. De informatie hierover en de opgave-mogelijkheid is op dinsdag 12 

april aan de jeugdleden uitgereikt en kan tot en met 12 mei bij de trainers 

ingeleverd worden. 

Van het bestuur 

We nodigen alle leden uit voor de ALV op 30 mei vanaf 19.30 uur bij Skopein. 

De agenda is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 

Van de Toernooicommissie 

Gelukkig geven Bianca en Nivard de Toernooicommissie een doorstart en ze 

beginnen gelijk goed. Zij organiseren op 31 mei het eindtoernooi in de 

Sporthal, inspelen vanaf 19.00 uur, begin toernooi om 19.30 uur, einde rond 

22.00/22.30 uur afhankelijk van aantal deelnemers.  

Graag uiterlijk 22 mei aanmelden bij toernooicommissie@wivoc.nl of via de app 

(Bianca 06-11396393) zodat alvast teams kunnen worden samengesteld. Zo 

kan je met je team kennismaken en inspelen voor het toernooi begint. Inloop 

en aanmelden op de avond zelf is ook mogelijk. 

De toernooicommissie gaat ook mee helpen met de organisatie van het 

recreatieve beachtoernooi, het eerdere bedrijventoernooi in de zaal wat dit jaar 

op de beach velden gaat plaatsvinden van 20 t/m 24 juni. Ze is daarvoor nog 

op zoek naar mensen die op 1 of meerdere avonden kunnen meehelpen met 

wedstrijdleiding, achter de bar en andere zaken. Wil je graag meehelpen, stuur 

dan een app naar 06-11396393 (Bianca) en vermeld daarbij graag welke 

avond je wel of niet kunt en waar je voorkeur naar uitgaat. 

Lijkt het je leuk om mee te helpen toernooien te organiseren meld je dan aan 

als lid bij toernooicommissie@wivoc.nl, vele handen maken licht werk! 
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Van de Ledenadministratie 

De wettelijke verplichting rondom opzeggen van lidmaatschap is uitgewerkt in 

onze Statuten en ons Huishoudelijk Reglement welke zijn vastgesteld in de ALV 

van 15 november 2021. De praktische uitvoering van artikel 1 van het 

Huishoudelijk Reglement geschiedt door de ledenadministratie. 

Afmelding moet schriftelijk of per mail worden gedaan bij 

ledenadministratie@wivoc.nl vóór 31 juli middels het afmeldingsformulier. 

Binnenkort zal op onze site dit afmeldingsformulier komen te staan. 

Wim Navis stopt aan het einde van dit seizoen met de Ledenadministratie en 

laat deze achter in de capabele handen van Rolendis Stemerdink en Bianca 

Matser. Zij draaien al een jaar mee en Wim blijft komend seizoen op de 

achtergrond nog beschikbaar voor hulp indien nodig. Afscheid nemen we 

daarom nu nog niet, wel alvast bedankt voor alle inzet Wim. 

Het bestuur 
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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 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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