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Beste ouders, medewerkers,…
IN DIT NUMMER:

Het einde van het seizoen 2008-2009 is, sinds het Fun-tornooi en Beenhesp, definitief een feit. We kijken toch nog eens terug op het voorbije seizoen …..
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Vooreerst is er de knappe prestatie van de verschillende jeugdploegen : de E’s regionaal wonnen elk de terugronde in hun reeks, de E’s verloren de bekerfinale,
wonnen wel de supercup en werden derde op de Vlaamse eindrondes. Bij de D’s
werden 2 van de drie ploegen kampioen, de derde vicekampioen, de D’s haalden
de kwartfinale van de beker. De C’s kenden een verdienstelijk seizoen met een
verdienstelijke zevende plaats voor de regionale en een knappe derde plaats voor
de provincialen. De B’s verloren de bekerfinale en haalden een goede zevende
plaats in hun provinciale reeks.
Vervolgens waren er de provinciale seniorenploegen die beiden als tweede geplaatsten mee de overgang naar een hogere reeks konden bekomen.
Na lang overleg moesten we echter wel, met pijn in het hart, beslissen om met
onze eerste ploeg in divisie te stoppen.

Open vergadering
nieuwe structuur :
28 mei

Ook de extrasportieve activiteiten waren een ongekend succesnummer. De kaasen wijnavond, het Kerstfeestje “new-style” voor de jeugd, de nieuwjaarsreceptie
met groepsfoto, de ontbijtactie met een recordverkoop, de provinciale eindrondes,
….
Het vorige seizoen is echter nog maar pas afgesloten, en er wordt reeds hard gewerkt aan de voorbereiding van het volgende seizoen. De ploegensamenstelling
en trainingsuren zijn stilaan gekend, de voorbereidingstornooien worden gepland,
de uitrustingen gesorteerd,…
Om al deze zaken te bekomen zijn een aantal mensen bijna dagelijks in de weer.
Een club als de onze vraagt de inzet van velen. Wij bedanken dan ook graag iedereen die het voorbije jaar meehielp aan de werking van de club ! Bedankt, want
zonder jullie is er geen volleybal !
Om ook het volgend jaar weer een optimale werking te kunnen aanbieden wordt er
nog steeds gewerkt aan de verdere uitbouw van onze club. Naast de vaste bestuursploeg (dagelijks bestuur) rekenen wij ook graag op een zo groot mogelijk
aantal medewerkers die binnen één of andere werkgroep (sportief, feestelijkheden,
logistiek,…) hun steentje willen bijdragen. Om hieraan wat vorm te geven en om
de structuur van onze ploeg verder te kunnen uitbouwen doen wij een oproep naar
iedereen die op de één of andere manier een helpende hand wil bieden.
Op donderdag 28 mei 2009 om 20u houden wij hiertoe voor alle geïnteresseerden een Open Vergadering in het bovenzaaltje van Café De Mythe (Grote Markt
te Wevelgem). De bedoeling is om de (vernieuwde) structuur wat te verduidelijken en te polsen naar de invulling van de verschillende functies binnen deze structuur.
Om één en ander wat voor te bereiden vragen wij vooraf uw aanwezigheid te bevestigen bij het bestuur of via info@volleywevelgem.be.
Voor de rest wensen wij iedereen binnenkort een deugddoende zomervakantie en
zeggen wij tot volgend seizoen !

Het ATC Bestuur
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INFO VOORMIDDAG : 6 SEPTEMBER 2009
Nu al te noteren in jullie agenda !!!!!
Op zondagmorgen 6 september om 10u30 houden wij een infovoormiddag voor alle ploegen.
(ATC 1 tot en met F-jeugd)
Wij stellen de verschillende ploegen, de trainers en het bestuur aan u voor. We bekijken even de nieuwe
kalender, de trainingsuren en overlopen onze activiteiten voor het seizoen 2009-2010. Iedere speelster
ontvangt haar kledij en we proberen een antwoord te formuleren op al uw vragen.
Achteraf kan er bijgepraat worden bij een drankje.
Wij hopen op uw talrijke aanwezigheid.

TRAININGSSCHEMA IS AANGEPAST !!!!
2009/2010

Ma

Di

19u00-20u30

Vr
19u00-20u30
19u00-20u30

19u00-20u30

B Prov & Reg

C Prov

Do

19u00-20u30

ATC1
ATC2

Wo

19u00-20u30

17u30-19u00

17u45-19u00
(Vlaschaard)
17u30-19u00

C Reg
D Prov

17u30-19u00

17u30-19u00

D Reg 1

17u30-19u00

17u30-19u00

D Reg 2 + 3

17u30-19u00

16u00-17u30

E

17u30-19u00

13u30-14u45

16u00-17u30

14u45-16u00

16u15-17u30
(ism Webis)

F

We waren genoodzaakt om aan het trainingsschema van C Reg en D Prov nog enkele wijzigingen door te voeren. Omdat nog enkele meisjes niet beslist hebben of ze volgend seizoen nog
bij onze club willen volleyballen, is het nog even wachten op de definitieve samenstelling van de
ploegen. Wij bezorgen u deze zo snel mogelijk.

ATC GIRLPOWER
Nikki Vandenabeele en Joyce Bossier deden mee aan het beachtornooi van Oudenaarde. Ze eindigden op een heel mooie 5e plaats op 16 deelnemers. Proficiat.
Meer foto’s zijn te bekijken op de website.
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AGENDA
28 MEI

OPEN VERGADERING—NIEUWE STRUCTUUR

6 SEPTEMBER

INFO VERGADERING

12-13 SEPTEMBER

START NIEUWE COMPETITIE

25 SEPTEMBER

WIJNPROEFAVOND

20 NOVEMBER

KAAS—EN WIJNAVOND

13-14 FEBRUARI

ONTBIJTACTIE

TEKENTALENT
Dat jullie goed kunnen volleyballen staat buiten kijf. Maar misschien schuilt er in jullie een nieuwe
Rubens, Picasso of een Kamagurka.
Wij zijn op zoek naar een origineel, sportief en eigentijds logo voor onze club. .
Laat jullie inspiratie tijdens de zomermaanden maar los.
Stuur de tekeningen naar ons door (info@volleywevelgem.be) of breng het binnen bij Filip Flament,
Roeselarestraat 131 te Wevelgem.
Veel succes !!!!!

MONT VENTOUX
Aftredend voorzitter Joost Couckuyt had begin dit seizoen de weddenschap aangegaan dat hij eind
mei de Mont Ventoux gaat beklimmen als ATC 1 in de top 5 eindigde. Alhoewel ATC 1 dit jaar op de
8e plaats eindigde, is Joost van plan zijn weddenschap toch na te komen. Uit welingelichte bron is hij
de laatste voorbereidingen aan het treffen in Denemarken….

GEBOREN
Ilse Parmentier (speelster ATC 1) is de trotse mama geworden van Robbe. Wij wensen de ouders en Robbe veel geluk toe.

INLICHTINGENFICHE
Nog niet iedereen heeft zijn inlichtingenfiche binnengebracht. Gelieve dit formulier zo snel mogelijk
aan Bruno Stragier, Roeselarestraat 120 te bezorgen. Wij vragen ook om uw gegevens te controleren
en de wijzigingen of onjuistheden daarop aan te duiden.
Speelsters die volgend seizoen niet meer komen volleyballen en ons dit nog niet gemeld hebben, vragen wij dit zo snel mogelijk te doen.

FOTO’S FUN TORNOOI OP WWW.VOLLEYWEVELGEM.BE

