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Op 14 mei daverde Stalvoc op zijn grondvesten... reden: de geweldige Happy Blueparty als afsluit van een volleybalrijk seizoen. We mochten de kampioenen en
bekerfinalisten in de kijker zetten. Het was (zelfs letterlijk) aftellen naar ons ‘happy 1
euro hour’ waar iedereen kon genieten van een lekker drankje aan 1 euro. Nadien
werden de beentjes losgegooid op de dansvloer waar de opzwepende muziek van
DJ Domien door de boxen galmde. De ambiance zat er goed in.
Conclusie: avonden zoals deze maken van Stalvoc STALVOC!!!
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Voor meer beeldmateriaal van onze geweldige afsluit of voor
de laatste nieuwtjes kan je steeds een kijkje nemen op onze
social media-kanalen (facebook, instagram)

Stalvoc op stage in Mol!
Van maandag 25 juli tem donderdag 28 juli zullen een 30tal
stalvoccers de tijd van hun leven beleven in het bosrijke Mol.
Zij kunnen volop ravotten op de speeltuigen, een verfrissende
duik nemen in het zilvermeer, meedoen aan
leuke
teamactiviteiten en hun buikjes volsmikkelen met
overheerlijke maaltijden....
Mocht jouw stalvoccer nog interesse hebben om mee te
gaan, stuur dan zeker een mailtje naar stalvoc@telenet.be
en kom zo al de concrete informatie te weten. We hebben
nog plaats voor enkele toffe stalvoccers!!!!

Dankwoordje aan alle helpende handen
Stalvoc is niet alleen maar volleybal,
maar ook een groep helpende
handen die vrijwillig bijdragen aan de
dagelijkse werking. Bij deze willen wij
een dankwoordje richten naar al
deze vrijwilligers, van barteamlid tot
klusser tot ouderhulp. Zonder deze
enthousiaste hulp zou onze werking
niet draaien zoals ze dat momenteel
doet.

Ook in het nieuwe seizoen zullen wij
opnieuw een beroep doen op jullie hulp.
Je kan natuurlijk ook zelf aangeven dat je
wil aansluiten bij het barteam of
klusteam,
als
markeerder
,als
zaalverantwoordelijke, ... Enfin, voor
verschillende postjes zoeken we nog
helpende handen. Spreek dus zeker
iemand van het bestuur aan indien je
interesse zou hebben.

Een speciaal dankwoordje willen wij
richten aan Marie-José en Sandra.
Jarenlang zorgden zij ervoor dat de
kleedkamers en cafetaria spik en span
waren. Zij werden dan ook terecht in de
bloemetjes gezet voor hun werk en
inzet!!! Dames, geniet nog van alle mooie
momenten die nog volgen!!!

Position-switch secretaris!
We moesten er toch eventjes van bekomen... Ludo Boelanders (onze
secretaris) die aangaf dat hij de fakkel wou doorgeven na dit seizoen. Ludo is
één van de pioniers van Stalvoc, die enorm veel werk en passie heeft
gestoken om Stalvoc mee groot te maken. Gelukkig mogen we blijven
rekenen op zijn helpende handen! Dikke merci Ludo voor alles!!!
Kurt Ariën zal de functie van secretaris overnemen. De secretaris zal vanaf
nu ook een nieuw mailadres hebben: stalvocsecretaris@gmail.com

25 juli tem 28 juli: stalvocstage Mol
20 november: Amerikaanse Eetdag Kardijk Beverlo

