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3.. 2.. 1.. Start!!!!!!!

VZW VOLLEYBALCLUB
STALVOC BEVERLO

Beste Speler, speelster, supporter, trainer, vrijwilliger… beste iedereen,
Sporthal Stalvoc
Rolweg 9
3582 Stal-Koersel
011 74 92 49

Seizoen 2021-2022 staat in de startblokken, klaar om te knallen. Na heel wat coronabeslommeringen het voorbije seizoen, kijken we hoopvol uit naar een coronavrij seizoen.
Een seizoen waar teamplay, progressie, vreugde en vriendschap voorop mag staan.
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Zoals de traditie het wil, blijft Stalvoc investeren in de jeugd. Op zaterdagvoormiddag
trachten we heel wat -8jarigen algemene vaardigheden, balvaardigheid en coördinatie bij
te brengen. Een brede basis is enorm belangrijk voor een goede jeugdwerking.
Kinderen vanaf 8 jaar trainen 2 tot 3 keer per week, gecombineerd met
competitiewedstrijden. Het doel van deze wedstrijden is niet zozeer het winnen (mag
natuurlijk wel 😊), maar wel de vaardigheden die op de training zijn aangeleerd toe te
passen in wedstrijdsituaties. Fairplay, omgaan met winst en verlies, sociale vaardigheden…
het zijn dingen die op jonge leeftijd aan bod komen. Bij de indeling van de ploegen wordt
niet enkel rekening gehouden met de leeftijd, maar nog meer met talent, inzet,
volleybalvaardigheden en fysieke mogelijkheden op langere termijn. Wij zijn met recht en
rede trots dat we elk jaar positieve feedback mogen ontvangen van het jeugdsportfonds
omtrent onze goed uitgewerkte jeugdwerking.
In de bekercompetitie is winnen wel prioritair en worden de beste spelers en speelsters
binnen hun leeftijdscategorie geselecteerd. In de Champions League, een competitie
tussen de sterkste jeugdteams van Vlaanderen, komt de naam Stalvoc steeds meer voor.
Ook hier zullen we voldoende ploegen afvaardigen om Stalvoc nog meer op de voorgrond
te plaatsen en wordt een gezonde winnaarsambitie vooropgesteld.
Met 3 heren- en 4 damesploegen zijn we ook goed vertegenwoordigd in de seniorenreeks.
Het doel is om met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers, aangevuld met enkele externe
ambiteuze talenten, onze teams samen te stellen. Ook dit seizoen willen we deze weg
verder bewandelen: hard trainen, beter worden, gezonde ambitie uitstalen en vooral veel
plezier maken binnen het team en binnen de club!
We blinken ook weer van trots om onze Gploeg dit seizoen opnieuw te mogen
verwelkomen. Hier stellen we de inclusie in de club erg voorop; reguliere ploegen worden
uitgenodigd om mee te komen trainen met onze Gtoppers en hopen we dat ook onze
Gspelers luidkeels komen supporteren voor de andere ploegen.
Rest ons alleen nog om jullie allemaal – van speler tot trainer tot supporter tot vrijwilliger –
een spetterend volleybalseizoen te wensen. Laat onze schitterende blauwwitte
Stalvockleuren opnieuw alle sporthallen vullen, vergezeld met luidkeelse positieve
aanmoedigingen.
Sportieve groeten vanwege bestuur en coördinatieteam

Corona-maatregelen
Bij de aanvang van dit nieuwe seizoen willen we vragen om de
opgelegde maatregelen rond corona nog steeds goed op te volgen
alvorens te komen spelen en/of supporteren. Deze richtlijnen vind je
zichtbaar terug in zowel sporthal als cafetaria. We rekenen erop dat
iedere Stalvoccer de maatregelen zal volgen, zodat we ten volle kunnen
genieten van het volleybalseizoen.

Lidgeld nog niet betaald????
Iedereen heeft ondertussen de mogelijkheid gehad om het lidgeld voor seizoen 2021-2022 te
betalen, cash of via overschrijving. Mocht je dit nog niet gedaan hebben, willen wij vragen om
dit zo snel mogelijk in orde te maken. Zo kunnen we zonder administratieve achterstand aan
het nieuwe seizoen beginnen. Storten kan altijd op rekeningnummer BE52 0013 4378 0709.
Heb je een formulier nodig voor de mutualiteit of een ander document, spreek gerust de
mensen van het bestuur aan hiervoor.

Zoekertje: helpende Stalvoc-handen
Aangezien we heel wat ploegen hebben in zowel jeugd- als seniorencompetitie vraagt dit
veel voorbereiding vooraleer de dochters en zonen kunnen beginnen met de match.
Helpende handen zijn een noodzaak om de voorbereiding goed te laten verlopen zodat
zoon/dochter vlekkeloos aan de match kan beginnen. Ben jij iemand die graag wil zorgen
dat er gespeeld kan worden of ken je iemand in jouw oudergroep, geef zeker een seintje.
Wil je eerst wat meer info omtrent de vacatures, ook dan zal het bestuur je met open
armen ontvangen. Bij het begin van dit seizoen hebben we onderstaande vacatures in de
aanbieding:
Barman/barvrouw:

Dagverantwoordelijke:

Functie-omschrijving:
- bereiden en verkopen van dranken
- zorgt voor orde en netheid achter de toog

Functie-omschrijving:
- toezicht houden op het verloop van de matchen
- ontvangst van de scheidsrechters en de
tegenpartij
- zorgt voor orde en netheid in de sporthal

Profiel:
- een vlotte teamplayer
- sociaal en klantvriendelijk
Aanbod:
- helpen wanneer het jou past (zo vaak je zelf kan)
- opleiding door ervaren barteamer
- deel uitmaken van de tofste barteambende
- jaarlijks een barteamactiviteit
- enorme dankbaarheid van de hele club

Profiel:
- sociaal en klantvriendelijk
Aanbod:
- helpen wanneer het jou past (zo vaak je zelf kan)
- opleiding door ervaren dagverantwoordelijke
- deel uitmaken van de tofste vrijwilligersbende
- je kan kijken naar de match van zoon/dochter
- jaarlijks een vrijwilligersactiviteit
- enorme dankbaarheid van de hele club

Sfeerbeelden van een geslaagde barteamactiviteit
Onder het mom ‘iedereen krijgt wat hij
verdient’ vond de barteamactiviteit plaats
onder de blakende zon. Onze kleppers van
het Stalvoc-barteam werden ’s morgens
welkom geheten om te genieten van een
stevig ontbijt. Nadien stond er een leuke
fietstocht op het programma, met op de
stopplaats tijd voor een lekker broodje en
bijhorende drankje (of meerdere 😊). Na
het vullen van de hongerige maagjes, ging
het richting schuttersgilde om een leuke
namiddag met pijl en boog te beleven.

Een terechte vermelding voor de winnaars
van de dag: Iris, Bart, Mireille en Fernando.
Onder een oorverdovend applaus mochten
zij de beker in de lucht steken 😉
In de vooravond mochten ook de partners
aansluiten in de cafetaria om te genieten
van een lekkere BBQ. Dat het een meer
dan geslaagde dag was, bewijzen deze
leuke sfeerbeelden. Bij deze nog eens een
dikke merci aan onze barteamers voor het
werk dat ze telkens opnieuw verzetten in
onze club!!!

24 september: BBQ
14 november: Amerikaanse Eetdag @ kardijk Beverlo
26 december: kerstfeest Stalvoc

