
Terwijl we nog aan het nagenieten zijn van een deugddoende en vooral warme 
zomervakantie, komen we ook alweer in volleybal-modus.  We staan klaar om weer 
volop te kunnen genieten van al ons blauwwitte volleybaltalent.  Terwijl we deze 
gazet aan het opmaken zijn, hebben de meeste ploegen zelfs al competitie- en 
bekermatchen in de benen.  Het belooft weer een druk seizoen te worden, 
aangezien we naast de reguliere competitie ook actief zullen zijn in de beker van 
Limburg en in de Champions League.   
 

Om het seizoen zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben we achter de schermen 
gewerkt aan een nieuw clubcharter.  Hierin vinden jullie de geldende afspraken op 
de verschillende niveau’s (van trainer tot speler tot bestuur tot supporter).  Neem 
dit charter zeker eens door om te weten wat er verwacht wordt (zie 
www.stalvocbeverlo.be) 
 

Na al de coronaperikelen zou het echter te mooi zijn om dit seizoen zonder zorgen 
te kunnen beginnen: u kan het al raden… de energieprijzen swingen de pan uit.  Als 
club willen we dan ook inzetten om hier heel bewust mee op te gaan.  We maken 
dan ook enkele afspraken hierover met jullie: denk er aan om na de training of 
wedstrijd de lichten in de hal en de gang te doven, nabespreken kan ook in de 
kleedkamer of cafetaria.  Probeer ook zeker om direct na de training of match te 
douchen in beperkte tijd.  De temperatuur van het water en de verwarming zal 
enkele graden frisser worden, maar zeker nog aangenaam genoeg.  Dit zijn maar 
enkele voorbeelden van ons energiebeleid; de uitgebreide versie vind je eveneens 
op onze website.  Samen streven we ernaar om minstens 20% aan energie te 
besparen!  
 

Misschien is het jullie ook al opgevallen dat we vanaf dit seizoen een nieuwe 
clubnaam hebben: Stalvoc Allimex Beverlo.  Allimex heeft zich geëngageerd als 
hoofdsponser van onze club.  Verder in deze editie kom je hier meer over te weten. 
 

Rest ons vanuit het bestuur enkel nog om jullie allemaal veel succes en plezier te 
wensen in dit nieuwe seizoen; we gaan zeker en vast duimen voor jullie allemaal!!! 
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STALVOCGAZET

 

Om onze sponsors te steunen, kunnen zij hun vacatures verspreiden naar de 
stalvoc-leden.  Wie weet ontstaat er wel een match tussen onze sponsor en een 
enthousiaste stalvoccer op zoek naar een job… 
Al de vacatures kan je nalezen op www.stalvocbeverlo.be/sponsors/vacatures  
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Stalvoc zoekt HELPENDE HANDEN (Barteam – 
klusteam – eetteam): 
Ongetwijfeld heb je al kennisgemaakt met onze 
fantastische vrijwilligers.  Stalvoc-vrijwilligers zijn 
deze achter de toog of deze die zorgen voor kleine  
en grote klusjes of deze die overheerlijke 
eetdagen verzorgen.  We zijn steeds op zoek naar 
enthousiastelingen om deze groep te versterken.  
We verzekeren u een warm welkom en leuke 
momenten tijdens de vrijwilligersactiviteiten.  
Spreek gerust een vrijwilliger of iemand van het 
bestuur aan voor meer info. 

Stalvoc zoekt WEDSTRIJDVERANTWOORDELIJKEN – 
MARKEERDERS  
Gezien het grote aantal wedstrijden zoeken we steeds 
personen die mee willen instaan om deze wedstrijden in 
goede banen te leiden, dit zijn onze 
wedstrijdverantwoordelijken (ontvangst scheidsrechters, 
toezicht houden en aanspreekpunt zijn).  Deze taak wordt 
verdeeld tussen verschillende personen in tijdsblokken.   
De wedstrijden van onze senioren moeten mee opgevolgd 
worden door een markeerder, de persoon die instaat voor het 
correct punten zetten en gebruik van de wedstrijdtablet.  Je 
kan dus gerust nog mee kijken naar de wedstrijd en toch als 
markeerder of wedstrijdverantwoordelijke fungeren. 
Indien je hier interesse in hebt, zorgen wij zeker dat je goed 
voorbereid wordt op deze taak.  Spreek iemand van het 
bestuur of de trainer aan voor meer info. 
 
 

Stalvoc zoekt SPONSORS: 
Wil jij of iemand die je kent sponsor worden van onze 
fantastische en succesvolle club?  We hebben 
verschillende sponsorformules uitgewerkt.  Spreek zeker 
iemand van het bestuur aan voor meer info of neem 
contact op met onze sponsorverantwoordelijke Steven 
Tollenaere (tolvae@telenet.be). 
Wij zorgen voor de bekendmaking van uw bedrijf en 
delen eveneens uw vacatures op onze sociale media.  
Wie weet worden onze stalvoccers wel uw toekomstige 
werknemers? 

Als Stalvoc-bestuur vinden wij het enorm 
belangrijk dat iedereen zich goed voelt in onze 
club.  Daarom zetten wij enorm in op dit item.  
ONdertussen is Nancy Helsen aangesteld tot 
onze officiële ‘club-API’.  API is het 
aanspreekpunt integriteit, in feite de 
vertrouwenspersoon binnen de club.  Een club-

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe naam: Stalvoc Allimex Beverlo 

De aandachtige supporter is het misschien al opgevallen, maar we hebben een 
naamsverandering doorgestaan. We stellen jullie graag onze nieuwe 
hoofdsponsor voor: Allimex Green Power.  Zij staan garant om installateurs van 
groene energiesystemen vlot te voorzien van kwalitatieve en innoverende 
benodigdheden.  Van montagemateriaal voor solarinstallaties tot laadpalen 
voor elektrische voertuigen, bij Allimex vind je het allemaal! 
 
 
 Stalvoc zoekt jou!!!!! 

7 OKTOBER 2022: MOSSELFESTIJN @ CAFÉ TOUCHÉ 
1 NOVEMBER 2022: CHAMPIONS LEAGUE JU15 @ STALVOC 
20 NOVEMBER 2022: AMERIKAANSE EETDAG @ KARDIJK BEVERLO 
3 DECEMBER 2022: BEKERTORNOOI JU17 @ STALVOC 
4 DECEMBER 2022: BEKERTORNOOI JU15 @ STALVOC 
26 DECEMBER 2022: KERSTACTIVITEIT CAFÉ TOUCHÉ 
27 DECEMBER 2022: CHAMPIONS LEAGUE MU15 @ SPECTRUM BERINGEN 

In tegenstelling tot andere clubs is Stalvoc Allimex Beverlo een club in eigen beheer dwz eigen sporthal en eigen 
cafetaria.  Dit heeft heel wat voordelen maar zorgt er ook voor dat we alle taken moeten verdeeld krijgen.  
Hierdoor zijn we steeds op zoek naar geëngageerde personen die mee willen helpen schrijven aan het succes 
van Stalvoc Allimex Beverlo.   
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