12/02/2017

Hallo sporters,

BELANGRIJJK BERICHT !!! In tegenstelling tot wat overal al gecommuniceerd
werd, zal het MOSSELFEEST niet doorgaan op 12 maart maar wordt dit
georganiseerd op 26 MAART en dit omwille van een foutieve boeking. Maak zeker
deze nieuwe datum vrij in je agenda.
De voorverkoopkaarten zullen eerdaags uitgedeeld worden door je trainer. Je kan
zowel 's middags als 's avonds komen smullen van o.a. lekkere mosselen, videe,
stoofvlees, … met veel liefde bereid door onze spelers en trainers. Om alles hier in
goede banen te kunnen leiden, rekenen we dus weer op vele helpende handen.
Er kan ook nog steeds ingeschreven worden voor de BVC QUIZ op 25 februari.
Zowel doorwinterde kwissers als mensen die het meer voor de gezelligheid doen,
zijn nog steeds welkom in de Kruierie te Balen. Benieuwd wie er dit jaar met de eer
gaat lopen?
Zoals jullie op onze Facebook pagina al konden lezen, hebben onze HEREN 1
onlangs de krant gehaald. Zij werden trouwens ook genomineerd voor sportlaureaat
van de Gemeente Balen en hebben de prijs van SPORTLAUREAAT 2016
TEAMSPORT gewonnen. Dikke proficiat aan onze heren !
Lees verder

De jeugdwerking van het AVF en andere provinciale federaties
worden grondig hervormd. Hierbij wordt alles wat met
beginnende jeugdvolleybal te maken heeft, herdoopt naar
Start2Volley. Op zondag 12 februari hebben een aantal van onze
jongens en meisjes hun talent nog eens mogen tonen in het eerste Start2Volley
tornooi in Mol.
Tijdens de finales van de Beker van België, ook op 12 februari, hebben enkele
jeugdspelers ons 4-STERREN JEUGDLABEL van het jeugdsportfonds van de VVB
in ontvangst mogen nemen. Nogmaals een dikke merci aan al onze trainers, spelers
en ouders om dit samen waar te maken ! Een foto met de pronkende meisjes vinden
jullie op onze Facebook pagina.
Over 2 weken start voor velen de KROKUSVAKANTIE. Vergeet zeker niet na te
vragen of jouw trainingen dan doorgaan en geef zeker aan je trainer door of je er bij
zal zijn.
Jeugdspelers van U15 en U17 en jeugdspelers uit onze damesploegen kunnen nog
tot 17 februari inschrijven voor de THEMATRAININGEN tijdens de
Krokusvakantie. Hiervoor hebben zij eerder al een e-mail gekregen. INSCHRIJVEN
IS VERPLICHT en kan nog door je naam door te geven op jeugd@bvcbalen.be !
Voor de jongere spelers (volleybalschool, 2-2 , 3-3 en 4-4) wordt er tijdens de
krokusvakantie opnieuw een VOLLEYBALSTAGE gehouden op 3 maart. Hiervoor
hebben zij ook al een e-mail gekregen. INSCHRIJVEN IS HIERVOOR OOK
VERPLICHT op hetzelfde e-mailadres jeugd@bvcbalen.be !

