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WELKOM
IN DIT NUMMER:

Met veel vreugde kunnen wij u de geWELKOM

1

boorte melden van onze nieuwe
nieuwsbrief. SMASH heeft de bedoe-

AGENDA

1

ling om u op regelmatige tijdstippen
op de hoogte te brengen van het reilen
en zeilen binnen onze club.

NIEUWJAARSRECEPTIE

1

WEETJES

2

IN ‘T NIEUW

2

Wij willen de club, spelers, ouders, bestuur en sponsors nog nauwer met de
club betrekken.
Naast onze reeds goed bezochte website, vind je in SMASH alle randinformatie i.v.m. alle ATC-ploegen, spelers,
trainers en activiteiten.

KAMPIOENENHULDE

2

SPIJS ONZE
CLUBKAS

2

ATC is een toffe en dynamische club

Prettige
Feestdagen

en dat willen wij tonen.

NIEUWJAARSRECEPTIE
AGENDA :

Iedereen (spelers, trainers, bestuur en supporters) wordt uitgenodigd op onze
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op zaterdag 17 januari 2009.
• Volley Kerstkampen :
info bij Bruno
(0476 41 29 77)

We maken dan ook een ATC-groepsfoto. Om 20u30 supporteren wij voor ATC 1
die het opneemt tegen Kerdavo Avelgem. Na afloop voorzien wij een hapje en
een drankje.

• Kerstfeestje :
22 december

Hou alvast deze datum vrij. Meer info volgt nog.

• Tornooi Kuurne E’s :
23 december
• Nieuwjaarsreceptie :
17 januari 2009

Alle laatste nieuwtjes en up-to-date info op onze website :
www.volleywevelgem.be
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WEETJES
♦

De kaas- en wijnavond van 21 november was opnieuw een succes. Maar
liefst 238 sympathisanten genoten van een gezellige avond. De afwezigen hadden weeral ongelijk. Foto’s zijn te bezichtigen op onze website.

♦

Enige tijd geleden vroegen wij u om te stemmen voor ATC als populairste provinciale volleybalclub. U deed dit allen in grote getale. ATC kreeg
de meeste stemmen achter haar naam. Als beloning ontving ATC van
“De Krant van West-Vlaanderen” een waardebon 250 €, te besteden in
Multi Bazar. Dank aan allen die gestemd hebben.

♦

Ilse Parmentier (speelster ATC 1) verwacht in mei haar eerste kindje.
Wij wensen Ilse veel succes toe met haar zwangerschap.

BEKER 1/4 fin
25/01/2009

♦

Onze website had tot 2.12.2008 reeds 2.135 bezoekers. De meeste bezoekers zijn Belgen. Maar wie zijn die Amerikanen, Polen, Nederlanders
en Oostenrijkers toch ?

B-jeugd—De Haan
C-jeugd— Gistel
D-jeugd—Dadizele

IN ‘T NIEUW

E-jeugd— Bevo Roeselare

Voor speelsters, trainers en bestuursleden is er mogelijkheid om een zwarte
of rode fleece aan te kopen. F, E en D jeugd betalen 15 €. Voor alle anderen
bedraagt dit 20 €.
Er zijn ook nieuwe trainingstruitjes (zwart, grijs of groen) . Deze zijn te koop
voor 13 € per stuk of 35 € voor 3. Ideaal voor onder de kerstboom. Meer info
in de bar van de Schelp, bij Bruno of je trainster.

Ontbijtactie
14—15 februari

KAMPIOENENHULDE
Op vrijdag 23 januari 2009 vindt in OC Guldenberg de jaarlijkse hulde van
de Wevelgemse Sportkampioenen plaats. Good Old Louis De Pelsmaeker zal

2009
Met zijn allen

onze E-jeugd in de bloemetjes zetten. En nu maar hopen dat ze ook de titel

willen we er

“ploeg van ‘t stad” wegkapen.

weer een

SPIJS ONZE CLUBKAS

succes van
maken

Sponsoring is voor elke club van levensbelang. Alsook voor onze club.
ATC kan rekenen op diverse sponsors. BuroPa, Roeselarestraat 237, deed
ons volgend voorstel om onze clubkas te spijzen. U betaalt uw aankopen,
zegt dat je lid bent van ATC Volley Wevelgem en dan wordt het bedrag op de
verzamelrekening van ATC geplaatst.
Op het eind van elk jaar ontvangen wij als club twee procent op alle aankopen. Doen is de boodschap !

Suggesties, vragen, opmerkingen en nieuwtjes zijn welkom op
smash@volleywevelgem.be

