Nieuwsbrief
Februari 2018

Beste sportvrienden,
Met heel veel trots stellen we graag onze 2de nieuwsbrief, Februari 2018 aan U voor.
Wij wensen U dan ook heel veel leesplezier !
Bart Verhaeghe
Voorzitter Volley Heuvelland

Ploeg van de week bij wedstrijd : Knack Roeselare – Zoersel
Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief waren we
op 13 januari ploeg van de week bij de wedstrijd van
Knack Roeselare tegen Zoersel.

Eén uur voor de wedstrijd kregen we een uitgebreide
rondleiding in de sporthal van Roeselare.
Onze U13 jongens mochten vervolgens voor de
wedstrijd samen met de spelers van Roeselare het veld
op.

Na de wedstrijd was er nog tijd voor een foto- en signeersessie met de spelers van Roeselare.
De avond werd afgesloten met
een drankje in de lobby van
Roeselare.
Het was een superleuke avond
voor jong en oud.

Voor herhaling vatbaar!

Nieuwjaarsreceptie
Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie was opnieuw een schot in de roos.
Onze oprechte dank aan de organisatie voor de verzorgde
avond!
Dank je wel Guido, Ann en
Henk en alle andere
vrijwilligers!

Clubwinkel
Op 11 november vorig jaar hebben wij onze nieuwe outfit en
trainingstenue voorgesteld. Toen was er een eerste mogelijkheid
tot bestellen van extra sportkledij.
Wie eventueel nog extra uitrusting wil bestellen kan contact
opnemen met Ann Messely : annmessely@hotmail.com
Er is wel geen garantie dat deze nog dit seizoen kunnen
geleverd worden. Bepaalde maten dienen extra besteld te
worden, waardoor dit wat op zich kan laten wachten.

Kaasbollen verkoop
Naar jaarlijkse traditie vindt de verkoop van kaasbollen ten voordele van onze
club dit jaar plaats op 8 april in Kemmel en op 9 april in Wijtschate
Wie kent ze intussen niet, de heerlijke kaasbollen die deur aan deur verkocht
worden door onze jeugdspelers ?

Niet thuis die dag ? Geen probleem : je kan er bestellen via guido.putman@volleyheuvelland.be
en we leveren ze thuis af !
Dank aan iedereen voor jullie steun !!!

Spelersraad
Ook jullie mening telt ! Daarom zouden we graag starten met een soort spelersraad. Het zou de
bedoeling zijn dat de leden van de spelersraad een 2-tal keer per seizoen onze
bestuursvergadering bijwonen om zo jullie ideeën en/of suggesties kenbaar te maken.
Om iedere spelersgroep de mogelijkheid te bieden hieraan mee te werken zouden we maximaal 2
spelers per ploeg toestaan. Binnen iedere ploeg kan er afgestemd worden wie de ploeg
vertegenwoordigd.
Kandidaten kunnen zich melden bij : bart.verhaeghe@volleyheuvelland.be

Extra spelers gezocht
Voor volgend jaar zijn wij op zoek naar extra spelers om onze ploegjes verder te versterken en uit
te breiden. Zo zullen er opnieuw een aantal trainingsdagen doorgaan waarbij eventueel nieuwe
spelers kunnen mee genieten van onze leuke teamsport.
Kun je je vrienden of vriendinnen overtuigen om bij Volley Heuvelland
aan te sluiten, dan zorgen wij voor een leuke verrassing ! Dus
gebruik al je overtuigingskracht en breng je vriend of vriendin eens
mee om samen volleybal te komen spelen.

U13 jongens in halve finale Beker !
Onze U13 jongens bekeren verder en spelen op zondag 04 maart
om 11 uur hun halve finale in Torhout tegen Zwevezele.
Nog 4 ploegen maken kans om de beker te winnen : Roeselare,
Torhout, Zwevezele en Heuvelland ! Alle supporters welkom
om 11 uur in de sporthal van Torhout om onze jongens te
steunen voor een mogelijke finale plaats.
Veel succes jongens !!!

Trainers gezocht voor volgend seizoen
Volley Heuvelland met thuisbasis in Wijtschate heeft heel wat nieuwe leden mogen verwelkomen
en is daarom voor komend seizoen op zoek naar extra trainers om onze ploeg te versterken.
We gaan met onze U17 ploeg vanaf volgend seizoen opnieuw in 4de provinciale spelen en willen
daarom ook investeren in extra trainers om onze spelers zo goed mogelijk voor te bereiden.
Ook voor andere ploegen zijn we nog op zoek naar extra trainers (U13, U15, …). Indien interesse
neem dan contact op met : bart.verhaeghe@volleyheuvelland.be

Oefenwedstrijd U17 meisjes tegen 4de provinciale “De Katjes” uit
Ieper
Op 16 februari hebben onze U17 meisjes een vriendschappelijke oefenwedstrijd gespeeld tegen
de provinciale ploeg van “De Katjes” uit Ieper. Het was een super spannende wedstrijd waarbij
onze meisjes de provinciale ploeg uit Ieper het vuur aan de schenen gelegd heeft. Zowel de
opslagdruk als de techniek van Heuvelland was stukken beter dan van de ploeg uit Ieper.
Enkel en alleen dankzij de gestalte van de spelers uit Ieper, hebben
onze meisjes na een zeer verdienstelijke wedstrijd de duimen
moeten leggen. Einduitslag 2-3 (setstanden : 25-11, 24-26, 25-18,
18-25 en 13-15).

Werking bestuur en vrijwilligers
Met ons bestuur willen we heel graag de ingeslagen weg blijven volgen en zo mogelijk de positie
van onze club nog verder versterken.
Heb je altijd al een keer iets extra's voor de gemeenschap willen doen en is een bestuurlijke
functie iets voor jou, neem dan zeker contact op met iemand van ons bestuur.
Wil je echter geen deel uitmaken van het bestuur, maar wel een handje meehelpen bij de
verschillende activiteiten van de club, stuur dan ook zeker een mailtje naar
bart.verhaeghe@volleyheuvelland.be.

Eindfeest
Ons einde seizoensfeest gaat door op vrijdag 4 mei vanaf 17u in de
namiddag. Wat het juist zal worden blijft nog eventjes een geheim, maar
noteer het alvast in Uw agenda en hou deze datum vrij.

Een blessure, wat nu?
Wij hopen uiteraard dat iedereen gezond blijft, maar bij het
uitoefenen van een sport kunnen er jammer genoeg ook
blessures voorkomen.
Iedere aangesloten bij Volley Heuvelland, speler, trainer of
afgevaardigde is verzekerd voor gelijk welk ongeval dat hij
of zij oploopt tijdens een training of wedstrijd. Ook de
verplaatsing van en na ar Volley Heuvelland valt onder de
verzekering, op voorwaarde dat men kiest voor de kortste
weg.
Het deel van een door het ziekenfonds terugbetaalbare
prestatie, dat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten (remgeld),
wordt in principe gedekt door de verzekering van de KWVBV.
Volley Heuvelland legt er de nadruk op dat dit enkel en alleen zal gebeuren als de hieronder
beschreven procedure stipt en strikt wordt uitgevoerd!
Direct na ongeval invullen en zo snel mogelijk afgeven aan Dorine
(dorine.boudry@volleyheuvelland.be)

Welk document ?
Ethias - Aangifteformulier – terug te vinden via : www.volleyheuvelland.be

Wie vult wat in ?
Deel A, rubriek 1 vult de secretaris achteraf in
Deel A, rubrieken 2 t.e.m. 7 door speler/ouder met de hulp van trainer/getuige
Deel B, door speler/ouder : CM kleefbriefje, en let ook op de vraag over gebruik
persoonsgegevens voor commerciële doeleinden (kleine lettertjes)
Deel C, door de huisdokter of specialist

Handtekeningen
Deel A : de secretaris
Deel B : de speler of ouder
Deel C : de dokter

Spelhervatting
Ongeveer 10 dagen nadat je het formulier ‘Aangifte van ongeval’ aan Dorine hebt bezorgd je een
document “Geneeskundig getuigschrift van herstel en hervatting” ontvangen.
Wanneer je bent genezen laat je dit formulier invullen door jouw behandelende dokter en bezorg
je dit onmiddellijk terug aan Dorine.
Zeer belangrijk: zo lang dit formulier niet is ingevuld door de behandelende dokter ben je niet
speelgerechtigd en mag je dus ook niet trainen aangezien je niet bent verzekerd. Dit attest moet
uiterlijk op donderdagavond in het bezit zijn Dorine om de eerstkomende zaterdag
speelgerechtigd én verzekerd te zijn.

Met dank aan onze sponsors :

