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Nieuwsbrief 22 augustus 2022 

 
Vanuit het bestuur. 

 

Beste leden, 

Na heerlijke warme weken, is de zomervakantie nu voor velen weer voorbij. Er is goed 

gebruik gemaakt van de beachvelden deze zomer en de nodige toernooien zijn gespeeld. 

En hoewel we nog niet klaar zijn op de beachvelden (denk aan het Bye bye beachtoernooi 

op 4 september), is het ook alweer tijd om de zaal in te gaan en voorbereidingen te treffen 

voor de start van de competitie. Namens het bestuur wensen we alle leden een fijne start 

van het nieuwe seizoen, en vergeet niet met deze mooie dagen ook nog eens een balletje 

te slaan op de beachvelden!  

PS. Vergeet niet tijdens het bloemencorso van dit jaar extra te letten op de wagen van 

Skopein Wivoc natuurlijk! En een heel fijn volksfeest gewenst!       

Het bestuur 

• Van de Technische commissie: 

Vanaf 23 augustus beginnen de zaaltrainingen weer en de eerste wedstrijden eind 

september en begin oktober. Behalve voor dames 1 en heren 1, zij hebben de eerste 

trainingen alweer in de benen zitten. Tijd om de slippers weer om te ruilen voor de 

sportschoenen.  

Het is alweer een tijd geleden dat de team en zaalindelingen gecommuniceerd zijn. Deze 

zijn te vinden op de site: https://wivoc.nl/nieuws 

Vanaf 1 september wordt het wedstrijdschema definitief, dus als er nog bijzonderheden 

zijn, laat het de wedstrijdcommissie of technische commissie op tijd weten.  

Verder zijn we nog op zoek naar een trainer voor de recreanten dames. Het is een 

fanatieke groep recreanten die op woensdagavond gaat trainen. Heb je interesse of ken je 

iemand, laat het ons weten!  

We wensen iedereen succes voor het komende seizoen en vooral veel volleybalplezier!  
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• Van de Kleding commissie: 

Aan het eind van het zaal seizoen hebben we als kleding commissie alle wedstrijdkleding 

weer ingezameld. Tijdens het controleren bleek dat veel kleding in de verkeerde tas zat 

(vooral de korte broeken) dit is mogelijk ontstaan door het vele wisselen van spelers 

tussen teams. 

 

Op dit moment missen we nog: 

 

1 heren korte broek maat M 

4 katoenen dames broekjes maat 36, 36, 38 en 40 

2 polyester dames broekjes maar 40 en 40 

1 trainingsjas maat M 

 

Mocht je nog kledingstukken thuis hebben liggen dan horen we dat graag via de mail. 

kleding@wivoc.nl 

 

Op 10 juni is de kledingcommissie bij Leugemors geweest 

om een oplossing voor de trainingspakken te zoeken. Na 1 

seizoen is gebleken dat de trainingspakken die we uit 

hadden gezocht erg gevoelig zijn voor rafelen. In 

december is een deel van de trainingspakken omgeruild 

voor een verbeterde versie, maar helaas is daarmee het 

probleem niet opgelost (wel minder geworden) 

 

Op dit moment kunnen levertijden van sportkleding flink 

oplopen, zeker op het moment dat Erima kleding niet meer 

in Europa op voorraad heeft liggen. We hebben daarom in 

overleg met bestuur en Leugemors besloten om alvast 

trainingspakken te bestellen. We zijn hierbij uitgegaan van 

de maten die al bekend waren, en hebben daarnaast van 

de meeste maten 1 of 2 stuks extra besteld. Eind augustus 

als we weer in de zaal trainen, en de teamindeling definitief is komt er een mogelijkheid 

om de trainingspakken te passen zodat we de definitieve maten door kunnen geven. Wat 

we te veel hebben besteld gaat retour zonder extra kosten. 

 

Op 23 augustus leveren we de teamkleding uit aan de senioren teams. 

De inhoud van de tassen bestaat uit de shirts die bij het team horen, en de korte broeken 

op maat zoals ze vorig jaar gedragen werden. Mocht blijken dat er een maat (shirt of 

broek) mist dan kan dat doorgegeven worden. 

 

Op 30 augustus gaan we kleding passen met de jeugdteams zodat ze per team de juiste 

kleding krijgen. 

 

Met dames 1, heren 1 en de trainers en coaches wordt een afspraak gemaakt om kleding 

te passen en/of maten door te geven voor de nieuwe trainingspakken 

Wil je individueel kleding kopen uit de door Wivoc gekozen lijn dan kan dat op: 

https://wivoc.clubwereld.nl/  

Omdat kleding bedrukt wordt met minimaal het clublogo kun je een bestelling niet retour 

doen. Bij twijfel over maatvoering kun je 2 items bestellen en dan eerst passen (geef dit 

wel aan bij de opmerkingen) 

 

mailto:kleding@wivoc.nl
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Wilt U deze Nieuwsbrief niet langer meer ontvangen, stuur dan een email naar:  
ledenadministratie@wivoc.nl. 
Wij zullen dan uw email adres uit ons bestand verwijderen 

 

Wil je als team kleding kopen, denk aan een inspeelshirt, trainingsjas of tas dan kun je 

contact opnemen met de kledingcommissie via kleding@wivoc.nl voor een team of groep 

krijgen we extra korting 

 

Wij wensen iedereen een leuk en gezellig sport seizoen toe 

 

Karin, Lieke en Martijn 

 

• Vanuit de Corsogroep Wivoc: 
 

Het bloemencorso komt er weer aan en ook Wivoc is er weer bij. Aanstaande woensdag en 

donderdag willen wij de wagen weer volplakken met dahlia’s en daar kunnen we alle hulp 

bij gebruiken. Daarom nodig we jullie uit om te komen helpen met konten en lijmen van 

de dahlia’s zodat we deze wagen weer tot een succes kunnen maken. Je bent natuurlijk 

ook gewoon welkom om kijken.  

 

We bouwen de wagen zoals voorgaande jaren weer in de corsohal aan de Parallelweg. 

Jullie zijn van harte welkom op woensdag rond 12.00 uur en donderdag vanaf 10.00 uur. 

Hopelijk zien we jullie en maken we er weer een mooi corso van dit jaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

Corsogroep Wivoc 

 

• Van de Ledenadministratie 

 

Zoals we al eerder hebben gemeld nemen Rolendis Stemerdink en Bianca Matser aan het 

einde van het seizoen de ledenadministratie over van Wim Navis. 

Vandaag is dit technisch geregeld. Vanaf nu hebben Rolendis en Bianca de 

ledenadministratie onder hun hoede. Dat betekent wel dat er tussen de beantwoording van 

e-mails, aan- en afmeldingen een iets langere tijd kan zitten dan u van Wim gewend bent. 

Maar dat zal iedereen begrijpen en daarvoor begrip hebben. 

Wij wensen de dames met de uitoefening van hun taak heel veel succes. 

 

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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