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GELUKKIG EN SPORTIEF 2009
NIEUWJAARSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER

Beste Volleybalvrienden,

Vooreerst wil ik U en Uw familie een gelukkig, gezond, sportief en vredevol 2009 toewensen. Ik wens ook dat iedere speelster, van Senior tot F-jeugd blessurevrij mag blijven en
zich mag “jeunen” in onze club.

ONTBIJTACTIE

2

Dit is de 1e jaargang van SMASH, een nieuw en prachtig initiatief binnen onze volleybalclub.
Mag ik Filip en Dominiek daarvoor van harte feliciteren. Zij zijn er in geslaagd om de
nieuwsbrief een mooie “look” te geven, waardoor iedereen de nieuwe berichten met veel

JEUGD IN DE
KIJKER

2

smaak zal kunnen lezen.
Ook zou ik onze webmaster “Karl” in de bloemetjes willen zetten ! Hij heeft voor onze club
een nieuwe, duidelijke maar vooral eenvoudige en vlot leesbare website gemaakt !

WEETJES

2

Een sportclub kan nu eenmaal niet bestaan zonder de inzet van verschillende vrijwilligers
die zich belangeloos willen inzetten voor de club. Ook aan jullie, bedankt voor de medewerking in 2008 ! Hopelijk zijn jullie ook in 2009 bereid jullie in te zetten voor onze club, want
heel wat evenementen komen naar ons toe met als apotheose de organisatie van de eindronden voor seniorenploegen op 2 mei. Van 8 tot 21 uur zullen vele medewerkers in de
weer moeten zijn om alles vlekkeloos te laten verlopen ! Mag ik nu reeds vragen deze dag

AGENDA :

vrij te houden om er een tof en geolied evenement van te maken.

• Nieuwjaarsreceptie :
17 januari

Graag nodig ik jullie allemaal (speelsters, ouders, bestuur, sponsors en sympathisanten), in

• Huldiging OC E’s en
Recreatieven :
23 januari

naam van het ganse bestuur uit, op onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 17 januari e.k.
Eerst nemen we een ATC-groepsfoto, daarna supporteren we voor ATC 1 en ATC 3 om aansluitend van een hapje en een drankje en een babbel
te kunnen genieten.

• Ontbijtactie :
14 en 15 februari

Wat veel mensen nog niet weten is, dat ik met ATC 1

• Tornooi D’s Bekerploeg— Gooik :
24 februari

verder over uitwijden, maar je kunt alles lezen op

•

Eindrondes Senioren
+ super Cup : 2 mei

een weddenschap aangegaan ben ! Ik zal er nu niet
onze website. Mensen die willen deelnemen, kunnen
via de site contact met mij opnemen.
Groetjes en tot ergens tussen de volleybalvelden !!
Joost
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25 JANUARI : BEKERWEEKEND
Op zondag 25 januari 2009 vinden de kwartfinales van de beker plaats. Al
onze ploegen spelen een thuiswedstrijd. Laten we er samen een feest
van maken en onze meisjes naar de overwinning schreeuwen.
09u30 E’s—Bevo Roeselare
C’s—Gistel
11u00 D’s—Dadizele
B’s—De Haan
NIEUWJAARSRECEPTIE
De halve finales worden gespeeld tijdens het 1e weekend van maart. Op

17 januari 2009

Paaszaterdag 11 april worden de finales betwist.

JEUGD IN DE KIJKER
Ook dit jaar wensen wij onze jeugdploegen extra in de aandacht te brengen.
Zij worden voor de opworp van de wedstrijd van onze ATC 1 dames even in

19u30

samenkomst

20u00

foto

20u30

wedstrijden ATC 1+ 3

Nadien receptie

de kijker geplaatst. Wij rekenen op jullie aanwezigheid.
D-JEUGD

20u30

7 februari 2009

ATC 1—Gooik

E en F-JEUGD

17u00

8 maart 2009

ATC 1—Wetteren

B en C-JEUGD

20u30

14 maart 2009

ATC 1 –Zuun

Leerlingen uit het 1e, 2e en 3e leerjaar kunnen nog steeds bij de F’s aansluiten. Er wordt op woensdag (14u45—16u00) getraind in de Schelp en op zondag (10u00—11u15) in de sporthal aan het zwembad. De eerste 2 lessen zijn

Ontbijtactie
14—15 februari 2009

gratis. Daarna betaalt men 50 euro tot einde seizoen. Bewegen, kindvriendelijk spelen met en zonder bal staan centraal. Meer info bij jeugdcoördinator
Bruno Stragier (0476 / 41 29 77).

CLASSIC : 8 €
VALENTINO LOVE : 15 €

WEETJES
♦

Op 21 december mochten alle jeugdspelers hun eigen Kerstfuif organi-

Bestellen tot 6/02/09 bij

seren. De VIP bar werd versierd, eigen hapjes en drankjes werden

trainers of bestuur

klaargemaakt. Terwijl enkelen een paar schuchtere danspasjes waagden, werden de ouders buiten opgewacht voor een heuse cava– en jeneverbar. Bakker “Dobbie” liet iedereen zijn lekkere wafeltjes proeven.
Alle foto’s zijn te bezichtigen op onze website.

♦

D regionaal B en D regionaal D, ATC 2 en ATC 3 mogen zich ware
herfstkampioenen noemen.

♦

Fien Claeys (vinger gebroken) en Laure Flament (verrekking voet)
moesten voor de laatste wedstrijden van 2008 met spijt in het hart
forfait geven.

♦

Op 2 mei organiseert onze club de eindrondes voor senioren.

Alle laatste nieuwtjes, foto’s, kalender en up-to-date info op onze website : www.volleywevelgem.be

