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Om deze nieuwsbrief verder te laten bestaan zijn we dringend op zoek naar 

vrijwilligers die op regelmatige basis graag wat tijd willen spenderen om dit 

nieuwskanaal verder te onderhouden. We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwsbrief, 

naast de sociale media, nog altijd zijn plaats heeft binnen de club. 

 

 

 

 

 

EINDRONDE 

Op vrijdag 29/4, zaterdag 30/4 en zondag 1/5 organiseren we de provinciale 

eindronde in onze zaal in Lot. Het schema van de wedstrijden vind je hieronder. 

 

 

 

Noteer alvast dat onze dames op zondag 1 mei als 3de of 4de gerangschikte hun eindronde 

zullen spelen. Supporters zijn meer dan welkom om onze dames massaal te steunen.  

 



  

 

 

 

Koekentornooi  

 

 

 

Ons jaarlijks koekentornooi vindt dit seizoen plaats op zaterdag 21 mei in Lot. De voorbije 

seizoenen werd dit tornooi telkens ingepland in de kerstvakantie maar door de 

coronamaatregelen die in december van toepassing waren hebben we dit moeten 

verplaatsen naar het einde van dit seizoen. Hiervoor zijn alle jeugdspelers, jongens en 

meisjes, uitgenodigd die tot de leeftijdscategorieën U19, U17, U15, U13 en U11 horen, dus 

ook zij die al bij de seniores spelen. Ook de jongens en meisjes van de volleybalschool 

komen aan bod. Het inschrijvingsstrookje dat iedereen zal krijgen via de 

ploegverantwoordelijke moet ten laatste op 15 mei ingevuld worden. We rekenen erop dat 

iedereen zich inschrijft voor dit jeugdtornooi, een ideale afsluiter van het seizoen. Alle 

deelnemers worden getrakteerd op koffiekoeken en chocomelk.  

 

Ouders die dit wensen kunnen ook tegen een clubprijsje iets te eten bestellen: voor 2 

koffiekoeken en een koffie betaalt u € 3.80.  

 



 

 

 

Wijnactie  

 

 

  

 

We hebben het al een paar keer aangekondigd maar we willen toch nog herinneren dat er 

momenteel een wijnactie loopt ten voordele van de clubkas. Op 

https://www.bottleweb.be/pages/davoclot ontdek je het volledige aanbod en kun je ook je 

bestelling plaatsen. Je kan kiezen uit een selectie van 3x rosé, 3x wit, 3x rood én 1 trio pack 

(rood, wit, rosé) met wijnen die niet duurder uitkomen dan €10/fles. Ideaal voor een 

barbecue en een zonnige zomeravond. Je kan per fles bestellen en je bestelling kan je 

afhalen bij ofwel Bottlestock, Bergensesteenweg 830, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (elke 

werkdag tussen 10u en 16u) ofwel in onze kantine.  

 

 

 

 

Kantine  

 

 

We moedigen de ouders en/of grootouders aan om de trainingen mee te volgen vanuit de 

kantine in plaats van in de zaal. De kantine is een ontmoetingsplaats waar je een overzicht 

hebt over de trainingsactiviteiten en meteen kan genieten van een koffie, biertje, wijn of 

https://www.bottleweb.be/pages/davoclot


 

frisdrank 

Onze barkeepers, samen met de vele vrijwilligers, verwelkomen jullie graag op volgende 

openingsuren in onze kantine in Lot: 

 

 

 

Dinsdag 18u00 tot 24u00 

Woensdag 22u00 tot 24u00 

Donderdag 18u00 tot 24u00 

Vrijdag 18u00 tot 24u00 

Zaterdag 10u00 tot 24u00  

 

 

 

 

Extra-sportieve acties  

 

 

 

We herinneren je ook graag nog eens aan 2 extra-sportieve acties waarbij je de club kan 

steunen zonder dat het je een extra eurocent kost: “Trooper” en “Leuk Steuntje”.  

 

 

Trooper     

Trooper is een online winkelplatform waar je terecht kan voor al je online aankopen bij meer 

dan 600 verschillende webshops. Bekende winkels waaronder Bol.com, Coolblue, 

Collect&Go, Dreamland, Decathlon, JBC, Torfs, Connections, Hema, AS Adventure, 

Mediamarkt en vele anderen beslisten om het verenigingsleven een duwtje in de rug te 

geven via een samenwerking met Trooper. 

 

  



 

Hoe werkt dat juist? 

Wanneer je normaal online shopt, ga je meteen naar de winkel waar je iets wenst te 

bestellen. Bij trooper ga je eerst langs de 'Trooperpagina' van Davoc Lot: 

https://trooper.be/davoclot 

 

Op die pagina zie je de lijst van alle winkels waar je iets kan aankopen. Je klikt op het 

icoontje van de winkel waar je iets wil kopen en je doet je aankopen zoals je dat deed 

zonder Trooper. Wij krijgen dan een kleine commissie op wat jij betaalt voor het product dat 

je wil kopen. 

 

Er is geen prijsverschil tussen een online aankoop met of zonder Trooper. Kortom, met 1 klik 

extra steun je Davoc Lot zonder dat jezelf één euro extra hoeft te betalen. 

 

 

 

 

Leuk steuntje 

Bij Makro loopt er al geruime tijd een actie 

om verenigingen te steunen. Het volstaat 

om je te registreren met je persoonlijke 

Makro kaart en aan te geven dat je Davoc 

Lot wil steunen via www.leuksteuntje.be  
 

 

Bij iedere aankoop in een Makro wordt er dan een percentage van je aankoopbedrag op de 

Makro kaart van Davoc Lot gestort. Je betaalt dus zelf geen eurocent extra voor je 

aankopen. Wat je koopt is ook volledig anoniem. Wij kunnen dus nooit zien wat je gekocht 

hebt.  Om deel te nemen aan die actie moet je jezelf eerst registreren. Dit duurt maar 2 

minuten en je kan het hier bijgevoegd stappenplan volgen. 

Je kan altijd bij het bestuur terecht voor verdere informatie over beide acties. 

 

Stappenplan  

 

https://trooper.be/davoclot
http://www.leuksteuntje.be/
https://davoc-lot.us17.list-manage.com/track/click?u=bb5c3986b6b34653cdaccddb9&id=845f412a5b&e=85103f571b


 

   

 


