14/09/2017

Hallo sporters,
O.w.v. praktische redenen wordt het MOSSELFEEST voor dit seizoen verplaatst naar
22 OKTOBER 2017. Eerdaags worden alle mosselkaarten uitgedeeld door je trainer. Nodig al
je vrienden, familie, buren, kennissen uit met de flyer in bijlage. Om ons mosselfeest in goede
banen te leiden, hebben we, zoals jaarlijks, veel helpende handen nodig. Ken je nog iemand
die graag wil helpen aan de toog, afwas, keuken, ... spreek gerust iemand aan van het bestuur
of stuur een mail naar bestuur@bvcbalen.be
Zoals jullie al op Facebook konden lezen, komt het eerste thuisweekend er al aan op 16/09 met
heel wat wedstrijden te spelen door zowel jong als oud. Heb je geen Facebook, neem
regelmatig een kijkje op onze gekende website www.bvcbalen.be waar je op de hoogte kan
blijven van alle nieuws.
De volledige kalenders van de COMPETITIEWEDSTRIJDEN staan ondertussen ook per ploeg
op de website.
Je kan je kalender van je ploeg ook gemakkelijk in je persoonlijke agenda synchroniseren
zodat je agenda bij wedstrijdwijzigingen steeds up-to-date blijft. Hoe kan je dit integreren in je
agenda? Ga via onze website naar de kalender van je ploeg. Onder de rangschikkingslijst van
je ploeg vind je rechts een knop 'synchroniseren'. Klik hierop en voer de stappen uit zoals
beschreven in de werkwijze per type gsm (Android gsm of I-phone gsm of gewoon via outlook).
Lees verder op de volgende pagina

Tijdens het eerste thuisweekend zullen er ook weer FOTO'S gemaakt worden
van alle ploegen in wedstrijdoutfit. De foto's kan je nadien zo snel mogelijk op
de website bekijken.
Voor de jeugdwerking van BVC van afgelopen seizoen heeft BVC
maar liefst 3 STERREN verdiend.
BVC staat hiermee aan de TOP van alle gewestploegen. Dit
opnieuw dankzij de inzet van onze vele trainers en spelers. Tijdens
dit feestelijk jaar hopen wij weer op een grote opkomst van onze
jeugdspelers en trainers op de Start2volleyTornooien, de
Start2VolleyTrainingen, de vakantiestages en Start2VolleyClinics.
AAN IEDEREEN BEDANKT en PROFICIAT !!!
Enkele DATA die zeker niet mogen ontbreken in je agenda:
22/10/2017
:
Mosselfeest
november 2017 :
Speculaasverkoop
06/12/2017
:
Bezoek van de Sint (bij onze jongste spelers)
02/02/2018
:
Quiz
voorjaar 2018 :
Wafelslag
11/05/2018
:
Academische zitting met start
tentoonstelling 50 jaar Balense Volleybal
Tenslotte doet BVC nog een warme OPROEP voor
– (jeugd)scheidsrechters
– trainers en/of coaches
– helpende handen tijdens activiteiten
– anekdotes over ploegen, spelers, trainers, gebeurtenissen,
– sponsors
50 jaar BVC, doe met ons mee !

