
 

 

 

 

Beste Wavoc leden, 

 

 

In deze brief vind je meer informatie over het 41e seizoen van onze volleybalclub. 

 

1. Lidgeld 

Het lidgeld blijft het komende seizoen hetzelfde. We blijven natuurlijk benadrukken dat 

dit enkel mogelijk is door de participatie en inzet bij de verschillende activiteiten die we 

als club organiseren. Vanaf 3 betalende wavoc-leden, krijg je voor het 3e lid van hetzelfde 

gezin €20,00 korting. 

Ploeg Tem 31 augustus 2019 Na 31 augustus 2019 

Heren 1 & Dames 1 VVB (2 trainingen) €210 €230 

Dames 2, 3 – Heren 2 VVB (1 training) €170 €190 

Dames 4 – Heren 3 KWB (1 training) €120 €140 

Dames – Heren: enkel trainen/recrea € 90 €110 
 

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!!! 

Door je in te schrijven, ga je ook akkoord met het volwassenencharter dat je kan 

terugvinden op onze website (www.wavoc.be/club/documenten) 

 

 

2. Season kick-off 

Woensdag 28 augustus: Startvergadering voor de jeugd, hun ouders en al onze volwassen 

leden. Kortom, we verwachten elk Wavoc-lid. 

3. Clubinfo 

Wavoc schrijft dit seizoen in met 2 KWB ploegen en 5 VVB ploegen in de volwassen 

competitie. Bij de jeugd schrijven we 6 jongensploegen en 9 meisjesploegen in. 

Ploeg Trainingsmoment Thuiswedstrijd Trainer/Coach Assistent 

Dames 1 
3e provinciale B 

Di 20u00-22u00 
Vr 20u00-22u00 
(Loerenboske) 

Za 20u30 Stephan Soers  

Dames 2 
2e gewest A 

Dinsdag 
 20u00-22u00 

Za 18u30 Joris Serneels Dany De Wit 

Dames 3 
2e gewest B 

Donderdag 
20u00-22u00 

Za 18u30 Gerd Borremans  
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Dames 4  
1e afdeling KWB 

Dinsdag 
 20u00-22u00 

Zo 9u00 Rudi Jans  

Heren 1 
1e gewest 

Ma 20u00-22u00 
Do 21u00-23u00 

Za 20u30  Steven 
Krokaert 

Heren 2 
1e gewest 

Dinsdag 
 20u00-22u00 

Za 16u00 
 

Inge Op de Beeck 
 

Roel De Buyser 

Heren 3 
3e afdeling KWB 

Donderdag 
 21u00-23u00 

Zo 11u00   

Recrea Donderdag 
 21u00-23u00 

/   

 

De datum van de eerste training wordt via de trainer/assistent en/of 

ploegverantwoordelijke aan elke ploeg gecommuniceerd. 

 

4. Medisch 

Vanaf 2019-2020 is een 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 

Datum Evenement  

Wo 28 augustus 2019 Infoavond  @ parochiezaal Season kick-off 

Za 31 augustus 2019 Wavoc  
@ jaarmarkt OLV Waver 

- Chips on the stick  
- Lekkere drankjes 
- … 

Vr 20 september 2019 Vlaaienloten @ Leemstraat Prachtige prijzen 

Za 21 september 2019 Mosselfeest @ Leemstraat Onze jumbo mosselen wachten op 
u! 

Vr 29 november 2019 BLUE WHITE PARTY 
+ kinderfuif @ Hagelstein 

Wavoc fuif 

Di 17 december 2019 Kerstdrink Gezamenlijke kerstdrink met jeugd 

Do 19 december 2019 Kersttornooi  Intraclubtornooi 

Za 1 februari 2020 Wafelverkoop  

Vr 6 maart 2020 Kaas- en wijnavond  
@ Leemstraat 

Genieten van een glaasje wijn met 
een heerlijke kaasplank! 

Vr 8 mei 2020 Algemene leden 
vergadering 

Huldiging van kampioenen en een 
blik op de toekomst. 

Vr 8 mei 2020 BODEGA @ feesttent 
Hagelstein 

De prijs van de dranken is 
afhankelijk van de verkoop… 

Za 9 mei 2020 WAVOC tornooi + BBQ 40e Recreatief en competitief 
volleybaltornooi 

 
6. Engagement 
Vanaf dit jaar vragen we aan onze jeugdleden van de U15 en de U17 om een engagement 
op te nemen binnen de jeugdwerking als trainer, assistent of jeugdscheidsrechter. 
Bij de volwassenen is het minimum engagement dat we vragen hulp op de mosseldag op 
za 21 september en bij het evenement dat georganiseerd wordt door de eigen ploeg.We 
rekenen er op dat je als volwassene het goede voorbeeld geeft aan onze jeugdspelers en 
zeker dit minimale engagement opneemt. 
 
 



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 3 drankbonnetjes verwerkt, waar je mee kan betalen op onze 3 
grootste evenementen: mosselfeest, Kaas-en wijnavond en het tornooiweekend. 
 
8. Allerlei 

 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!  

 We zoeken nog jeugdscheidsrechters en terreinafgevaardigden/markeerders. Heb je 
hiervoor interesse. Mail dan naar contact@wavoc.be 

 Wil je graag een van onze ploegen of evenementen sponsoren… mail dan naar 
sponsoring@wavoc.be 

 
9. Wavoc digitaal 
Voor de laatste nieuwtjes van onze club, kan je ons volgen via volgende media: 

 Website: www.wavoc.be 
 Facebook: www.facebook.com/groups/wavoc 

                www.facebook.com/wavocwaver 

 Instagram: #WAVOCVOLLEYBAL 
 

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:   Seppe Verniers  
Jeugdcoördinatoren: Maarten De Weerdt Katleen Van Camp 
Leden:   Karolien Barbé  Johan Devarwaere    

Dany De Wit  Maarten Geens  
Stephan Soers  Lies Van Itterbeeck 
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