Nieuwsbrief VC Tongerlo

Dag volleybalspelers, - speelsters, trainers, scheidsrechters, ouders en sympathisanten van
VC Tongerlo

Het is al enige tijd geleden dat jullie nog iets van ons gehoord hebben, maar zoals iedereen
weet is dit dan ook een heel rare periode, waar we moeten afwachten met zijn allen hoe het
verder gaat verlopen.
Vorig seizoen is in mineur gestopt, met goede hoop zijn we terug aan het nieuwe seizoen
gestart met 18 ploegen in de competitie, 4 recreatieploegen VKS en normaal gezien 1
recreatieploeg in de Hollandse competitie.
Maar het mocht niet baten, covid- 19 heeft voor de 2de maal roet in het eten gegooid.
De werking in de club ligt daarom bijna volledig stil, op een aantal uitzonderingen na.
Spelers en speelsters van 2008 en jonger mogen indoor blijven trainen wij bieden dit ook aan
bij de ploegen waar dit mogelijk is. Veel trainers zoeken alternatieven in de vorm van onlinetrainingen, we willen hiervoor onze trainers dan ook bedanken.
Wat betreft de opstart van de andere competitieploegen en de trainingen is hier pas een
beetje meer duidelijkheid gekomen. Ze hopen op een heropstart op 15 januari, maar dit
dienen we best met een korreltje zout te nemen, want alles zal afhangen hoe de
coronacijfers de komende weken zullen evolueren. Bij heropstart zijn er wel al volgende
regels bekent:
- promoploegen werken de kalender gewoon af, maar er zijn GEEN stijgers en dalers
- jeugdploegen is nog niet duidelijk hoe ze dit gaan doen bij heropstart
In de recreatie heeft de VKS reeds het hele seizoen geneutraliseerd en de Hollandse
competitie is hier zelfs niet opgestart dit seizoen
In het bestuur wordt er achter de schermen keihard door gewerkt om alles in orde te
houden en ons voor te bereiden op een eventuele doorstart van het seizoen.
Het is allemaal niet zo evident om een grote club als VC Tongerlo te runnen, zeker nu een
heel deel inkomsten wegvallen (tornooi, kienavond, restaurantdagen) voor de club, terwijl er
toch een aantal vaste kosten door blijven lopen (aansluitingen, inschrijvingskosten ploegen,
verzekering speler, …).
We zijn daarom ook gestart met het inzamelen van inktcartridges en hopen dat jullie ons
meehelpen met het inzamelen om zo toch wat geld in het laadje te krijgen. Op onze site:
www.vc-tongerlo.be vinden jullie terug welke inktcartridges ingezameld kunnen worden.
Dus is er eentje leeg, kijk als de bliksem op onze site, staat die ertussen, bezorg deze
cartridge dan aan je trainer of aan één van de bestuursleden!
Een andere activiteit, die we nog hopen te organiseren is een tombola. We hadden dit al in
het najaar willen doen, echter heeft de tweede coronagolf hier een stokje voor gestoken.
Maar we blijven positief en hopen dit zo snel mogelijk te organiseren, wanneer dit terug kan.

Het bestuur wenst jullie allen, in deze toch wel speciale periode, fijne feestdagen en laten
we met zijn allen samenwerken om mekaar spoedig terug te zien op en langs het
volleybalveld!!!

