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De kerstboom staat al te blinken, hier en
daar hoor je kerstliedjes klinken... we
kunnen
er
niet
omheen...
de
eindejaarsperiode is ingezet. Het waren
alvast enkele bewogen maanden sinds de
start van de competitie. Het moet u niet
verwonderen dat het corona-beestje hier
voor iets tussenzit. Elk overlegcomité
houden wij ons volleybalhartje vast,
mogen we nog of niet??? Mits hier en
daar een wedstrijdwijziging, kabbelt het
seizoen verder. Als we terugkijken mogen
we alvast enorm trots zijn op de prestaties
van al onze Stalvoc-troepen. Overal ten
velde weten ze indruk te maken met hun
volleybalspel en hun gedrevenheid. Dit
resulteert in mooie plaatsjes in de
rangschikkingen.

Volleybal blijkt ook - zeer terecht - steeds
populairder te worden bij jonge kinderen.
Zo hebben we bij onze allerjongste
Stalvoccers zelfs een ledenstop moeten
invoeren. We kiezen er dan ook bewust
voor om kwaliteit te laten primeren op
kwantiteit. De trainers van de onderbouw
zorgen elke week opnieuw voor een goed
onderbouwde training waardoor onze
kleine toppertjes steeds meer in de ban
geraken van het volleybalspel. Het moet u
dan ook niet verwonderen dat de sint al
deze inzet heeft beloond met wat lekkers.
Dit belooft voor de toekomst van Stalvoc!

Corona-maatregelen
Al 2 seizoenen is dit tot onze spijt een vast item in onze gazet... Toch kunnen we er ook
nu niet omheen. De overheid heeft ons opnieuw enkele maatregelen opgelegd. Toch
onthouden we vooral het ‘positieve’: er mag nog steeds getraind en gespeeld worden.
We zetten hier de maatregelen nog eventjes op een rijtje:











Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van de
sportinfrastructuur voor personen vanaf 6 jaar!
Spelers zijn vrijgesteld van het mondmasker tijdens de opwarming voor de wedstrijd
en op het ogenblik dat ze effectief op het terrein staan. Wisselspelers dragen steeds
het mondmasker.
Alle officials dragen het mondmasker. Enkel de scheidsrechters zijn vrijgesteld van
het mondmasker tijdens de wedstrijd zelf.
De hoofdcoach hoeft tijdens de wedstrijd geen mondmasker te dragen.
indoor publiek is tijdens wedstrijden niet meer toegelaten. Jongeren tem 17 jaar
mogen vergezeld worden door 2 meerderjarige begeleiders.
Bij het betreden van de cafetaria is het verplicht om vanaf 12 jaar uw Covid Safe
Ticket te laten scannen bij onze sympathieke barman of barvrouw.
Je mag met maximum 6 personen plaatsnemen aan tafel.
Wanneer je rechtstaat of rondloopt in de cafetaria is het mondmasker verplicht.
Onze cafetaria sluit de deuren om 23 uur. Bestel dus zeker op tijd jouw pintje!!!

900x van harte bedankt!!!
Ontzettend dankbaar waren wij om - ondanks corona - 900 hongerige Stalvoccers te mogen
ontvangen op onze wereldberoemde Amerikaanse Eetdag. We mochten vooral positieve
feedback ontvangen van de aanwezigen en de afhalers. Als bestuur konden we dan ook
rekenen op de beste helpende handen van Stal en omstreken. Wij willen nogmaals iedereen
van harte bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van de eetdag. Wij hopen uiteraard
om volgend jaar de kaap van 1000 te mogen overschrijden en ook dan weer op jullie hulp en
enthousiasme te kunnen rekenen!!! Noteer dus alvast 20 november 2022 in jullie agenda!!!

Nieuwe bestuursleden: Cindy en Peter
De smeekbede van onze voorzitter is niet ongehoord gebleven. We mogen met trots melden dat het bestuur wordt
uitgebreid met 2 nieuwe frisse gezichten. Cindy en Peter zullen het huidige bestuur mee ondersteunen om de grote
lijnen van onze succesformule Stalvoc mee uit te zetten. Wij wensen hun alvast veel succes met deze boeiende
uitdaging!
Cindy Bleux

Peter Reyniers

Cindy (47 jaar) is de echtgenote van Mike en mama
van Joey en Britt. Joey heeft vroeger nog gespeeld
bij Stalvoc. Britt kennen we als setter bij de dames
B. Om te komen supporteren moet Cindy maar 2
straten ver wandelen (orgelwinning in Stal). Cindy is
werkzaam in de financiële sector. Net zoals haar
dochters is Cindy ook besmet met het
volleybalvirus. In haar ‘jonge jaren’ heeft ze zelf
nog bij Stalvoc gespeeld.

Peter is getrouwd met Els en papa van MarieLaure en Anne-Catherine. Deze dametjes kan je
zien glunderen bij de Stalvoc-benjamientjes.
Peter is zaakvoerder van Clean Wood Solutions.
Ook Peter heeft geen excuus om te laat te komen
op de volleybal, aangezien hij maar gewoon de
straat moet oversteken. Naast bestuurslid is
Peter ook enthousiast lid van het barteam.

Stalvoc-clubAPI
Als Stalvoc-bestuur vinden wij het heel
belangrijk dat al onze leden zich goed
voelen in onze club. We hebben dan ook
bewust gekozen om een clubAPI aan te
stellen. Een API is het aanspreekpunt
integriteit, dwz dat zij het aanspreekpunt is
als het jou effe niet meeziet binnen onze
club. Voor alle duidelijkheid: een API houdt
zich niet bezig met ploegindelingen en
dergelijke. Nancy Helsen (bestuur) heeft
ondertussen vormingen gevolgd om deze
taak op zich te nemen. Subtiel zijn we als
Stalvoc al een tijdje bezig met dit thema;
denk bv aan de stippenactie tegen pesten
waarvoor we ook onze leden aansporen.

Een clubAPI is een persoon waar leden
terecht kunnen als ze het moeilijk hebben, in
de ploeg of met bepaalde personen. Het
gaat hierbij om grensoverschrijdend gedrag
dat zorgt dat een lid zich niet meer goed
voelt. In eerste instantie wil de club-API een
luisterend oor bieden om vervolgens samen
op weg te gaan naar hoe dit kan worden
aangepakt. Nancy is geregeld terug te vinden
in de sporthal. Je mag haar dan ook altijd
aan haar mouw trekken om een afspraak te
maken.
Je kan ook mailen naar
nancyhelsen@telenet.be. Elk gesprek zal
gegarandeerd met de nodige discretie
worden opgevolgd.

www.trooper.be/stalvoc

26 december 2021: kerstwandelzoektocht Stalvoc
-> vergeet niet in te schrijven!!!
18 februari 2022: Tiroleravond
26 februari 2022: Safari-party
20 november 2022: Amerikaanse Eetdag
* al onze activiteiten zijn afhankelijk van de coronamaatregelen gelden d op dat ogenblik

