
mddd 

Evenementen 

Osta Berchem vzw 
Leerkens 40 
2600 Berchem 
 
www.ostaberchem.be 

 

MEI 2016 

Wil je nog meer over onze club te weten 
komen kan je steeds terecht op de website. 
Hier vind je meer info omtrent uitslagen, 
kalenders, acties, foto’s, etc ... 
 

Info 

NIEUWSBRIEF 

OSTA BERCHEM vzw 

VOLLEYBALCLUB 

Actie D1 

 

 

D1 gaat met de ploeg tappen op een 
foodtruckfestival aan het MAS. 

 

Zaterdag 14 mei, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie H1 + H2 

 

 

Daar zijn de ribbekes weer, details 
volgen nog … 

 

Zondag 15 mei, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene vergadering 

 
Jullie ontvangen hier nog een aparte 
uitnodiging van per mail 

 

 

Zaterdag 4 juni, 2016 
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Op respectievelijk zaterdag 14 en zondag 15 mei zullen de 2 laatste acties 
doorgaan waarna dit seizoen kan worden afgesloten. D1 gaat tappen op het 
foodtruckfestival aan het MAS. Onze heren zorgen een dagje later weer voor de 
jaarlijkse overheerlijke ribbekes, inschrijven kan via heren1@ostaberchem.be 
In ieder geval wil ik via deze weg alvast alle Osta ploegen bedanken voor hun 
inzet tijdens alle individuele ploegacties! 

Voorwoord 

Kassa Kassa 

 

 

 
De laatste loodjes 

Een woordje van onze penningmeester 

 
 
 

Net als bij het begin van dit seizoen vragen wij ook nu weer een tijdige betaling 
van de lidgelden. Dit om zowel praktische als organisatorische redenen, anders 
komt er begin september wel heel veel ineens op mij af. 

Lees dus zeker het item lidgelden goed door ! En vooral betaal tijdig  

 

 

Jeugdstage 
 
 

Ondertussen zijn de voor-
bereidingen voor het nieuwe 
seizoen al volop aan de gang. Zo 
werd de jeugdstage ook weer 
vastgelegd te Tongerlo. 
Deze zal doorgaan tijdens het 
weekend van 3 en 4 september 
2016. 
Meer info en de mogelijkheid tot 
inschrijving zal via onze jeugd 
coördinator Peter VH worden 
verspreid. 
 

Door jullie voorzitter 
Het zit er op, tis weeral gedaan, season almost closed, het was weer de moeite… 

Super nieuws bij D1 en H1 die een moedig seizoen beloond kregen met behoud in de huidige afdeling. Toch 
maar beter de volgende keer wat vroeger in het seizoen extra punten sprokkelen, dan wordt het nooit zo 
spannend. 

De pralines verkoop was weer een voltreffer met expliciete dank aan onze chocoladefabrikant Bart. Volgende 
acties: D1 foodtruckfestival MAS (ga eens een kijkje nemen) en H1 H2 met de ribbekesdag (inschrijven !). 

Zaterdag 4/6 houden we A.V. de officiële afsluiter van het seizoen. Hiervoor ontvangen jullie nog een 
persoonlijke uitnodiging waarvoor we graag hebben dat jullie hierop ingaan. Niet in de minste mate om 
trainers/coaches en scheidsrechters te bedanken voor hun diensten na jarenlange inzet: 

D1 Ben Van Duppen, D2 Pol Vervliet, D3 Babette Clinck, H1 Gunter Kienen, SR Lisette Vangenechten en 
Charles Jonckers 

Jullie denken er nog even aan om jullie verantwoordelijkheid op te nemen en jullie kandidaat te stellen voor de 
functies van trainer/coach/SR/bestuur ? 

Bedankt daarvoor ! 
Greetz 
Werner 

 

1 mei tornooi 
 Met z’n 27-en gingen we van start 
voor weer een dagje interclub fun. 
 
Gaandeweg geraakte iedereen op 
elkaar ingespeeld en kregen we 
geregeld spannende rally’s te 
zien. Uiteindelijk ging de 
overwinning naar ploeg 6 ( Nik 
Andries, Timothy Tomalak, Dennis 
De Ridder en Emma De Haan ).  
 
Blijkbaar was deze mix de ideale 
samenstelling om deze interclub 
dag succesvol af te sluiten. 
 
 

Jarigen 
Verheyen Benny   06 
de Haan Hannah  07 
De Broe Lucia   11 
Mutambay Laura  19 
El Ouaamari Lotfi  20 
Van Duppen Ben  21 
Impens Jeroen  22 
Van Hellem Peter  24 

Lidgelden 

 

 

Om iedereen dezelfde kwalitatieve sportmomenten en begeleiding te kunnen aanbieden dienen we voor aanvang 
van het volgende seizoen al te starten met het innen van de lidgelden. Net als dit jaar verwachten van alle Osta 
leden een tijdige storting …  
Betaling moet voor iedereen uiterlijk op 30 juni 2016 op de clubrekening staan, daarna wordt het tarief heel 
wat hoger. Betaal dus zeker tijdig en bespaar jezelf onnodige extra kosten  

Voor het seizoen 2016 – 2014 zijn volgende lidgelden van toepassing: 

- Jeugd en recreatie  €   85.00 (  indien pas wordt aangesloten vanaf januari 2017 - € 40.00 ) 
€  110.00 (  indien betaling pas na 30 juni 2016 wordt uitgevoerd ) 

- Senior   € 125.00  (  indien pas wordt aangesloten vanaf januari 2017 - € 65.00 ) 
€ 150.00 (  indien betaling pas na 30 juni 2016 wordt uitgevoerd ) 

Jeugdspelers zijn diegene die effectief in een jeugdploeg spelen en nog geen 18 jaar zijn, H3 valt hier dus niet 
meer onder.  Recreatieve spelers nemen niet deel aan de wekelijkse competitie wedstrijden. 

Graag het bedrag, voor 30 juni 2016, storten op de clubrekening BE26 3200 1355 6529 van Osta Berchem 
vzw. Uiteraard betalen nieuwe leden pas na aansluiting en geldt dan het laagste tarief. 

 
 


