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Hallo sporters,
Aan alle helpers van het mosselfeest : EEN DIKKE MERCI
Dankzij jullie hebben we er weer een geslaagde dag van gemaakt en heeft iedereen
kunnen proeven van heel wat lekkers. De opbrengst hiervan zorgt ervoor dat we het
lidgeld aanvaardbaar kunnen houden.
Op 1 mei organiseert BVC de finale van de BEKER VAN MOL in de Bleukens. Je
kan er onze Heren 1 de finale zien spelen tegen VC Geel. Kom hen zeker mee
aanmoedigen en hopelijk pronkt de beker op de kast van onze heren !
's Morgens kan je ook inschrijven voor een lekker ontbijt. Verdere info hierover volgt
nog. Eerdaags ontvangen jullie ook de flyer om overal uit te delen: aan je familie,
vrienden, buren, collega's, …
Onze Dames 1 spelen op 30 april voor de tweede maal de eindrondes. Hierin
nemen zij het op tegen de 2de uit de andere reeks. Momenteel is nog niet bekend wie
dit zal zijn: ofwel VC Olen ofwel FH Nijlen. Kom hen zeker aanmoedigen in de
sporthal van Amigo's te St Antonius Zoersel. Alle supporters dus zeker op post !
Lees verder

Nu het seizoen bijna op zijn einde loopt, vragen wij ook weer aan alle jeugdspelers
om je wedstrijdtruitje in te leveren bij je trainer vóór de laatste training in april.
Ondertussen werden alle inschrijvingsformulieren al enkele weken geleden
uitgedeeld en is de inschrijvingsperiode al ruimschoots voorbij. Toch stellen wij vast
dat een flink aantal spelers het inschrijvingsgeld nog niet betaald heeft. Dit kan een
vergetelheid zijn. Daarom vragen wij om uw betaling zo snel mogelijk nog in orde te
brengen, tegen uiterlijk 23/04.
Begin mei moet het bestuur nl. alle ploegen voor het volgende seizoen inschrijven bij
de volleybalbond. Om in september niet voor verrassingen te staan, kunnen we
enkel die ploegen inschrijven waarvan voldoende spelers reeds ingeschreven en
betaald hebben maw
NIET ingeschreven EN betaald vóór 23/04 = GEEN competitie in september!
Markeer ook alvast in je agenda: algemene vergadering op vrijdag 02/06 om 19u00
in de Raadzaal van het Oude Gemeentehuis te Balen. Er is voldoende parkeerplaats
aan de Kruierie. Op deze vergadering worden dan o.a. de definitieve ingeschreven
ploegen bekend gemaakt.

Sportieve groetjes

