
 

 

 

 

In deze brief vinden jullie meer info over ons 42e volleybalseizoen. 

Van de trainers krijgen jullie een mail met de trainings- en wedstrijduren en de moment 

waarop zij de trainingen zullen aanvatten. 

1. Sportieve cel volwassenen 

Maarten Geens, Roel De Buyser en Steven Krokaert 

 

Je kan hen bereiken via sportievecel@wavoc.be. 

 

2. Lidgeld 

PLOEG Lidgeld voor 1/09/2020 Lidgeld na 1/09/2020 

Dames A 230€ 250€ 

Heren A 220€ 240€ 

Heren B, Dames B 180€ 200€ 

Heren C, Dames C-D 140€ 160€ 

Recrea 120€ 140€ 
 

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!!! 

3. Ledenvergadering 

Hier kunnen wij spijtig genoeg nog geen antwoord op geven. We wachten de 

beslissingen van de overheid af. 

 

4. Varia 

 In geval van een blessure van langer dan 2 maanden of zwangerschap, kan je een 

deel van je lidgeld terugbetaald krijgen. Gelieve in dat geval het bestuur te 

contacteren. 

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

bijlage. Wij hebben mooie formules! 

 Elke volwassenploeg zorgt zelf voor een TA en evt. vaste markeerder. 

 

 

 

LEDENBRIEF 20 – 21 
VOLWASSENWERKING 
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5. Te noteren data 

 SEASON KICK OF  Start van het seizoen 

Za 5 september 2020 WAVOC @ jaarmarkt OLV 

WAVER 

-Chips on the stick  

-Lekkere drankjes 

Vr 2 oktober 2020 Vlaaienloten @ Leemstraat Prachtige prijzen 

Za 3 oktober 2020 Mosselfeest @ Leemstraat Onze jumbo mosselen 

wachten op u! 

 BLUE WHITE PARTY @ 

Hagelstein 

Wavoc fuif 

Di 15 december 2020 Kersttornooi + receptie Interclubtornooi 

Vr 12 maart 2021 Kaas- en wijn/bieravond Genieten van een glaasje 

wijn met een heerlijke 

kaasplank! 

Vr 7 mei 2021 Algemene ledenvergadering Huldiging van 

kampioenen en een blik 

op de toekomst. 

Za 8 mei 2021 BODEGA @ feesttent 

Hagelstein 

De prijs van de dranken 

is afhankelijk van de 

verkoop… 

Za 8 mei 2021 WAVOC tornooi + BBQ 40e Recreatief en 

competitief 

volleybaltornooi 
 

6. Mosseldag 

Om de mosseldag vlot te laten verlopen, verwachten wij van elke speler vanaf 

U15 een helpende hand. 

 

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. 

 
 

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:  Maarten Geens  

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

 


