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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. 

 

 

 

 

 

VOLGEND SEIZOEN 

 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft onze sportieve cel weer enkele avonden moeten 

puzzelen om het aantal ploegen voor het volgend seizoen vast te leggen. Vooral bij de 

Heren senioren was het een lastige opdracht, maar finaal zijn ze er toch uitgeraakt. 

Het resultaat zie je hieronder: we zullen het nieuwe seizoen starten met 2 

seniorenploegen en met 10 jeugdploegen. 

 

 



  

 

 

 

Dames - Eindronde  

 

 

 

Zondag 1 mei: feest van de arbeid. Een dag waarop werken niet aan de orde is. Behalve voor 

onze dames dus want ze moesten vol aan de bak voor de provinciale eindronde. Als 3de 

geklasseerde in Promo 4 reeks B mochten ze in een driehoekstornooi meestrijden voor een 

eventuele stijger naar Promo 3. Tegenstanders waren de 3de geklasseerden uit de andere 2 

reeksen van Promo 4, VCV Leefdaal-Bertem D en VBC Betekom C.   

 

  



 

Omdat de eindronde in onze zaal plaatsvond hadden onze dames het thuisvoordeel en 

konden ze rekenen op hun trouwe supporters. De eerste wedstijd tegen Leefdaal-Bertem 

werd vlot gewonnen met 2-0. De tweede wedstrijd was iets lastiger en werd verloren met 2-

0. Daarmee eindigden onze dames als 2de in het tornooi en werd het dus afwachten of het 

een promotie naar Promo 3 zou opleveren. En ja, onlangs kwam dan het bericht dat de 

promotie een feit is.  

 

 

 

Alvast proficiat aan de dames en de coach 

voor de geleverde prestatie en de 

promotie. We kijken al uit naar jullie 

wedstrijden in Promo 3. 

 

We willen ook graag iedereen bedanken 

die meegeholpen heeft aan de meer dan 

geslaagde organisatie van de eindrondes. 

Het was 3 dagen volle bak en vooral de 

medewerkers in de kantine moesten 

overuren draaien. Een topprestatie van 

Guido en zijn assistenten.  
 

 

 

Bedankt aan de trouwe supporters om 

telkens op post te zijn om onze meisjes aan 

te moedigen.  

 

 

 

 

Koekentornooi  

 

 



 

Het jaarlijks koekentornooi, het enige tornooi waar deelnemen belangrijker is dan winnen, 

vond dit seizoen plaats op zaterdag 21 mei. Iets later dan de andere jaren maar door de 

coronamaatregelen was het niet mogelijk om het tornooi tijdens de voorbije kerstvakantie te 

organiseren. Het doel van dit tornooi is vooral om de clubgeest te bevorderen, een concept 

dat door iedereen met enthousiasme wordt onthaald.  Ook deze editie was terug een 

voltreffer en een waardige afsluiter van een turbulent seizoen. 

 

Met dank aan de mama’s die zorgden voor de chocomelk en voor het uitdelen van de 

koffiekoeken. 

 

 

  

  



  

 

 

 

Tussenkomst mutualiteit  

 

 

 

Zoals jullie wellicht weten, betaalt jullie mutualiteit een deel van het lidgeld terug. We zullen 

begin volgend seizoen voor een aantal mutualiteiten vooraf ingevulde formulieren op de 

website beschikbaar stellen.  Je kan het juiste formulier dan downloaden, jullie persoonlijke 

gegevens/kleefvignet bijvoegen samen met het betaalde bedrag en de betaaldatum.. 

 

Daarna kan je het formulier in de cafetaria afgeven. Het secretariaat zal het formulier 

ondertekenen waarna je het terug kan ophalen in de cafetaria en aan je mutualiteit bezorgen. 

 

 

 

 

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  
 

https://trooper.be/davoclot
http://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  

 

 

 

 

Time to relax  

 

 

 

  

 

Als afsluiter wensen we voor de studerende jeugd succesvolle examens en aan iedereen een 

spetterende, ontspannende en deugddoende vakantie. We zien elkaar terug in augustus, tot 

gauw en fijne zomer! 

   

 

https://davoc-lot.us17.list-manage.com/track/click?u=bb5c3986b6b34653cdaccddb9&id=e5e28a9306&e=85103f571b

