21/01/2017

Hallo sporters,

Hier zijn we dan weer met de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Ondertussen
zijn onze eerste wedstrijden weer achter de rug en komt de eerste activiteit van 2017
er al weer aan. Wij spelen onze BVC QUIZ op 25 februari. Ploegen kunnen nog
steeds inschrijven op het gekende e-mailadres bvcquizbalen@gmail.com Aangezien
onze heren die avond nog een wedstrijd hebben, zullen we beroep doen op onze
Dames 1 om iedereen van spijs en drank te voorzien.
Ons MOSSELFEEST volgt daarna op zondag 12 maart. Hou alvast deze datum vrij
in je agenda. De voorverkoopkaarten zullen binnenkort uitgedeeld worden door je
trainer. Om alles hier in goede banen te kunnen leiden, hebben we weer jullie hulp
nodig. Je trainer zal nog een helperslijst krijgen om in te vullen. Schrijf massaal in,
vele helpende handen maken immers licht werk
Op zondag 29 januari gaan onze jongste jeugdspelers nog eens hun volleybaltalent
tonen tijdens het STARTERSTORNOOI in Retie en op 12 februari doen zij dit nog
eens over in Mol. De inschrijving voor Retie is ondertussen afgelopen maar wil je
nog deelnemen aan het tornooitje in Mol, geef dan nog zeker je naam door op
jeugd@bvcbalen.be
Lees verder op de volgende pagina

De voorbije weken hebben wij spijtig genoeg ook afscheid moeten nemen van 2
sterkhouders van de Balense volleybal. Maurice D'Hulst en Fons Van Lommel
hebben zich beiden vele jaren ingezet voor onze club. Zij zullen enorm gemist
worden.
Zoals jullie al konden lezen in de vorige nieuwsbrief worden op zondag 12 februari
de FINALES VAN DE BEKER VAN BELGIË gespeeld in Antwerpen. Om 14u
spelen de heren van Knack Roeselare tegen Noliko Maaseik gevolgd door de dames
van VDK Gent en Asterix AVO Kieldrecht om 17u30. Met een 30-tal personen van
onze club gaan we luidkeels supporteren.
Enkele van onze Meisjes U11 mogen in Antwerpen op 12 februari ook het jeugdlabel
van de VVB in ontvangst nemen.
BVC is nog steeds op zoek naar een FOTOGRAAF. Je kan nog steeds je mooiste
actiefoto doorsturen naar bestuur@bvcbalen.be om deel te nemen aan de verkiezing
tot fotograaf van BVC. De doorgestuurde foto's worden tijdens het mosselfeest
tentoongesteld. Het publiek kiest die dag de winnaar.

Sportieve groetjes

