Beste volleybalspeler, ouder, sympathisant of liefhebber van de sport

Ondertussen is het seizoen ‘21-‘22 reeds achter de rug, en wat voor een seizoen!
Het doel is bereikt, maar de weg die we aflegden als nieuw bestuur, verliep niet zonder vallen en
opstaan.
Op de vraag of wij het als bestuur goed hebben gedaan? is een bescheiden ja volgens ons een correct
antwoord.
Kunnen we het nog beter? Ook hier is ons antwoord, Ja!
Wij hebben alle puntjes waar we op gewezen zijn, suggesties die we hebben gekregen, situaties die
we ondervonden hebben, meegenomen en vermits het seizoen nu voorbij is, kunnen we deze zaken
eens rustig (her)bekijken hoe we naar het volgende seizoen toe ons beter kunnen voorbereiden of
sommige zaken verder kunnen uitwerken.

Momenteel, zoals iedereen al wel weet, zijn we bezig met het indelen van de ploegen, en hier komen
veel vragen rond.
Waar houden wij hier rekening mee:
Het belangrijkste aspect is uiteraard de leeftijd, spelers moeten de tijd krijgen om zich te ontwikkelen
en te groeien, van daaruit delen we de groepen eerst in, daarna wordt er gekeken naar de
kwaliteiten van de spelers, en wordt er, indien mogelijk, ook hier een onderverdeling gemaakt.
Dit is geen simpel puzzeltje, en ook niet definitief. Dit is een start naar volgend seizoen toe, wie weet
wat er nog op ons pad komt.
Wat ik jullie al kan meegeven is onze theoretische puzzel, theoretisch in die zin dat de spelers die dit
seizoen aan onze club gebonden waren, en waar we voorlopig nog van uitgaan dat zij bij Balen
wensen te blijven.
Zolang niet iedereen definitief ingeschreven heeft blijft dit een denkoefening.
Hieronder het resultaat van van onze oefening:

MU11A – Provinciaal
MU11B – Regionaal
MU13A – Regionaal gevorderden
MU13B – Regionaal beginners
MU13C – Regionaal beginners
MU15A – Provinciaal
MU15B – Regionaal
Mu15C - Regionaal
JU15

- Regionaal

MU17A – Provinciaal

MU17B – Regionaal
MU17C – Regionaal
JU17 – Regionaal

Dames A – Promo 2 B
Dames B – 1e Gewest
Dames C – 2e Gewest
Heren A – Promo 1

Ook zouden we volgend seizoen, al onze jeugdploegen willen laten deelnemen aan de Beker van Mol,
en al onze provinciale ploegen laten deelnemen aan de Beker van Antwerpen.

Trainers kan ik nog niet meedelen, hier wordt ook nog volop over gediscussieerd en gebrainstormd.
In de loop van volgende week zitten we met alle trainers bij elkaar en hopen we deze puzzel rond te
krijgen.

Alvorens jullie te laten, nog even een friendly reminder voor het inschrijven, volgende week is de
laatste week dat de korting toegepast kan worden. Samen met het einde van de kortingsperiode
moeten de ploegen ingeschreven zijn voor seizoen ’22-’23. Wij kunnen geen rekening houden met
zij die op die moment nog niet ingeschreven zijn, later inschrijven garandeert dan ook geen plek in
een bepaalde ploeg!

Voor de ploegen die ondertussen al in zomerstop zijn, geniet van deze rustperiode gevolgd door een
deugddoende vakantie, en hopelijk zien we elkaar op de kruiwagen-race!

Sportieve groeten

Het Bestuur

