
 

 

 

 

 

 

In deze brief vinden jullie meer info over ons 43e volleybalseizoen. 

De trainers bezorgen jullie de trainings- en wedstrijduren en de moment waarop de 

trainingen zullen hervatten. 

1. Jeugd coördinatoren  

Onderbouw (U6 – U7 – U8 – U9 -U11 – U13): Katleen Van Camp  

Bovenbouw (U15 – U17) + Beker en Champions League: Maarten De Weerdt 

 

Je kan hen bereiken via jeugd@wavoc.be. 

 

2. Lidgeld 

 

PLOEG Lidgeld voor 1/09/2021 Lidgeld na 1/09/2021 

U6  75€ 

U7 – U8 – U9 120€ 140€ 

U11 150€ 170€ 

U13 180€ 200€ 

U15 – U17 (*) 180€ 200€ 
 

(*) Opmerking voor de spelers die vorig seizoen Wavoc lid waren en in de 

U15 of U17 categorie speelden:  

Vermits vorig seizoen grotendeels in het water is gevallen, wordt het 

betaalde lidgeld voor het seizoen 2020-21, op een vaste kost van €40 na, 

overgedragen naar het seizoen 2021-22. Deze vaste kost omvat oa de 

trainingen/wedstrijden die wel zijn doorgegaan, verzekering etc. 

Concreet betekent dit dat indien je vorig seizoen je lidgeld volledig 

betaald hebt, je voor het nieuwe seizoen enkel €40 dient te betalen. 

(voor 1/9/2021) 

 

Vanaf 3 betalende wavoc-leden, krijg je vanaf het 3e lid van hetzelfde gezin 

€20,00 korting.  

Gelieve dit te storten op rekeningnummer:BE39 9796 4818 4519  

op naam van Wavoc, Molenstraat 93, 2861 OLV WAVER, met vermelding van  

naam & voornaam van de speler/speelster & ploeg .  

!!! Zolang er geen betaling is = geen licentie = niet spelen!!! 

LEDENBRIEF 21 – 22 
JEUGDWERKING 
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3. Ledenvergadering + ouderavond 

Afhankelijk van de geldende maatregelen organiseren we de ledenvergadering 

voor volwassenen en jeugd op vrijdag 27 augustus. 

 

4. Medisch 

Medische validatie niet meer nodig bij inschrijving in het volleybal. Echter vanuit 

Topsport Vlaanderen, Vlaamse Volleybalbond en de Vlaamse overheid, zullen leden 

verplicht op hun 14- en 18 jaar medisch moeten gekeurd worden door een erkend 

sportarts. De Vlaamse Volleybalbond zal dan zelf met u contact opnemen. 

 

5. Te noteren data 

Vr 27 augustus 2021 SEASON KICK OF  Start van het seizoen 

Za 4 september 2021 WAVOC @ jaarmarkt OLV 

WAVER 

-Chips on the stick  

-Lekkere drankjes 

Za 9 oktober 2021 Wavoc Take away  

Vr 12 – Zo 14 nov 2021 Jeugdweekend Dit mega weekend mag 

je niet missen 

Za 4 december 2021 Sinterklaas ontbijt  

Za 5 februari 2022 Stratenverkoop wafels Kas spijzen – The Wavoc 

Waffle battle 

Vr 11 maart 2022 Kaas- en wijn/bieravond Genieten van een glaasje 

wijn met een heerlijke 

kaasplank! 

Vr 13 mei 2022 Algemene ledenvergadering Huldiging van 

kampioenen en een blik 

op de toekomst. 

Vr 13 mei 2022 Beursavond/BODEGA @ 

feesttent Hagelstein 

 

Za 14 mei 2022 WAVOC tornooi + BBQ 40e Recreatief en 

competitief 

volleybaltornooi 
 

6. Mosseldag 

Dit jaar vindt er opnieuw geen mosseldag plaats (omwille van de alomgekende 

redenen), ter vervanging voorzien wij opnieuw take away maaltijden. 

 

7. Steunende leden 

Ook dit jaar kan je steunend lid worden. Voor slecht 25 euro krijg je dan 

volgende cadeautjes van de club: 

- Supporterssjaal 

- Eervolle vermelding op ons bord in de sporthal 

- Lidkaart met daarin 2 drankbonnetjes verwerkt, waar je mee kan betalen op 

onze 2 grootste evenementen: Kaas-en wijnavond en het tornooiweekend. 

 



 

 

8. Participatie in de club  

Wij vragen aan al onze jeugdleden vanaf U15, een engagement op te nemen in de 

jeugdwerking. Het zou gaan om volgende functies:  

• U15: Jeugdscheidsrechter bij de U11/U13 

• U15: Assistent bij de U6 

• U17: Jeugdscheidsrechter bij de U11/U13/U15/U17 

• U17: Trainer of assistent bij de U6, U9, U11, U13  

 

9. Varia 

• In geval van een blessure van langer dan 2 maanden, kan je een deel van je 

lidgeld terugbetaald krijgen. Gelieve in dat geval het bestuur te 

contacteren 

• Wie interesse heeft om trainer, coach, (jeugd)scheidsrechter, 

terreinafgevaardigde of markeerder te worden, mag contact opnemen met 

het bestuur 

• We blijven op zoek naar trainers en coaches voor onze ploegen. Ken je 

iemand? Laat het ons weten! 

• Wil je graag een van onze ploegen of evenementen sponsoren… open dan 

snel de bijlage. Wij hebben mooie formules! 

 
 

10. Dankwoordje… 

Het bestuur wil iedereen die zich vorig seizoen op de een of andere manier voor 

Wavoc heeft ingezet, danken voor de goede samenwerking en het vele werk dat 

hij/zij voor de club gedaan heeft. We hopen ook volgend seizoen weer op vele 

helpers te mogen rekenen. 
 

Sportieve groeten, 

 

Het Wavoc- bestuur 

 

Voorzitter:    Ives Goovaerts 

Penningmeester:   Els Van Bever    

Secretaris:    Johan Devarwaere / Michiel Dockx 

Jeugdcoördinatoren:  Maarten De Weerdt / Katleen Van Camp 

Volwassencoordinatoren:  Roel De Buyser en Steven Krokaert 

Leden: Karolien Barbé  Stephan Soers  Dany De Wit      Lies Van Itterbeeck 

Aanspreekpunt Integriteit Maarten Geens 

 


