
Weet je nog toen?  Hoe zou het nog gaan met? Het zou toch eens leuk zijn om 
‘oude’ stalvoccers opnieuw te ontmoeten in café Touché, om eens te checken 
hoeveel grijze haartjes er zijn bijgekomen, om te horen welke weg bewandeld 
werd… Dit idee werd warm onthaald op de bestuursvergadering en daarom willen 
wij graag een ‘oud-leden-avond’ organiseren.  Hierbij verwelkomen wij iedereen die 
in het al dan niet verre verleden lid is geweest van Stalvoc graag op zaterdag 18 
februari vanaf 19u.  Je kan dan eveneens komen supporteren voor onze Heren A.  

Natuurlijk zijn ook al onze huidige leden ook welkom 😉 Misschien ken je wel 
iemand die je graag nog eens wil terugzien, stuur hem of haar dan zeker een 
berichtje om af te komen. 
 
 

Het bestuur besliste om de volgende seizoenen te investeren 
in nieuwe outfits voor alle ploegen.  In eerste instantie 
voorzien we in seizoen 2023-2024 blinkende shirts en shorts 
voor al onze jeugdploegen.  Pasdag 29 april van 12:00 tot 
14:30 uur. In seizoen 2024-2025 zullen al de senioren in het 
nieuw worden gezet. 
Ben je geïnteresseerd om te investeren als shirtsponsor, 
spreek dan zeker een bestuurslid aan.  We zijn op zoek naar 
sponsors die willen shinen op ongeveer 200 shirt en dit voor 4 
seizoenen.  Uw naam zal in heel Vlaanderen verspreid worden 
dankzij onze beloftevolle spelers, zowel in competitie als in 
bekerwedstrijden en Champions League.  Via foto’s op onze 
sociale media zal uw naam ook virtueel verspreid worden. 
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 Seizoen 2022-2023  Nr 1 

September 2022 

Stuur leuke foto’s, spannende wedstrijdverslagen of toffe weetjes 
van jouw ploeg door naar stalvocbeverlo@gmail.com. Het 
communicatieteam zorgt er voor dat dit de wijde wereld wordt 
ingestuurd zodat iedereen kan meegenieten!!! 

Stalvoc forever… oud-leden-avond 
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Het Stalvoc-bekeravontuur 

VZW VOLLEYBALCLUB 
STALVOC BEVERLO 

  
Sporthal Stalvoc 
Rolweg 9 
3582 Stal-Koersel 
011 74 92 49 
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Seizoen 2018-2019  Nr 2 

Oktober - November 2018 

Truitjes wisselen 😊 

STALVOCGAZET 
Seizoen 2022-2023  Nr 2 

Januari 2023 

 

http://bibliotheekkortrijk.blogspot.com/2008/04/uit-de-oude-doos-nobele-onbekenden.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 

 

Of we nu willen of niet… vanaf 
seizoen 2023-2024 zullen ook al de 
jeugdwedstrijden met tablet 
gemarkeerd moeten worden.  Deze 
beslissing is ons meegedeeld op het 
regio-overleg van Volley Limburg.  
We kennen dit systeem uiteraard al 
vanuit de seniorenreeksen waar we 
dit al een tijdje gebruiken. 

Om onze trainers en jeugdscheidsrechters 
goed voor te bereiden zullen we in de 
loop van dit seizoen alvast een infosessie 
voorzien. Spelers, (groot)ouders en 
vrijwilligers die interesse hebben te 
weten hoe dit exact in zijn werk gaat, zijn 
zeker ook welkom!  Meer info volgt nog… 

10/02/2023: Oostenrijkse eetavond @ touché 
18/02/2023: oud-ledenavond 
12/03/2023: bekertornooi MU15 @ Stalvoc 
08/04 en 10/04/2023: Limburgse bekerfinales @ Maaseik 
15/04/2023: sponsoravond 
30/04/2023: openluchttornooi Stalvoc 
31/07 tem 03/08/2023: jeugdstage @ Oostende 
03/08 tem 06/08/2023: barteam maakt Oostende onveilig 
26/11/2023: Amerikaanse eetdag @ kardijk Beverlo 

 

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-
API houdt zich dus niet bezig met 

Op de jaarlijkse kampioenenhulde van Stad Beringen werden naast 
onze verdiende kampioenen ook onze voorzitter in de bloemetjes 
gezet.  Hij mocht de trofee van sportvrijwilliger van het jaar in 
ontvangst nemen.  Toine stond aan de wieg van wat nu onze geweldige 
sportclub is.  In zijn speech ging zijn dankwoord naar al onze 
stalvocvrijwilligers, want zonder al deze prachtige mensen was Stalvoc 
niet het Stalvoc van nu!  Geheimpje: stiekem is hij zijn handtekening 
ook al aan het oefenen, want inwoners van Beringen ontvangen 

binnenkort een verrassing van formaat in de bus 😉 

 
  
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No way back… volleyspike voor alle reeksen 

Stalvocstage in Oostende! 

Van maandag 31 juli tem donderdag 3 augustus 
garanderen wij dat heel wat stalvoccers de tijd van 
hun leven zullen hebben in Oostende.  Zwemmen 
in de zee, leuke teamspelletjes spelen, smullen van 
heerlijke maaltijden… Je wil al dit leuks toch zeker 
niet missen hè?  Plan deze stage dus zeker in jouw 
vakantieplanning.  Meer info over de inschrijving 
en betaling volgt nog.   
 

Onze voorzitter in the picture! 


