Mavoc zat tijdens coronacrisis niet stil
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Het bestuur van Mavoc Mechelen zat de voorbije weken niet stil. Het coronavirus zette het sportieve leven serieus on hold, maar
voorzitter Stef Maes en zijn medewerkers maakten van de vrijgekomen tijd gebruik om heel wat projecten, doelstellingen en
activiteiten voor te bereiden.
“Ik denk dat we nog nooit eerder zo veel (veilig) hebben vergaderd”, zegt Stef Maes. “Het leek ons het ideale moment om met de
vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen binnen de club al enkele dingen voor te bereiden. Onze prioriteit was natuurlijk
de voorbereiding om de mogelijke opstart half januari van de trainingen veilig en wel te laten verlopen. Met 420 leden is dat niet iets dat
je in één vingerknip geregeld krijgt. Ik denk dat we er klaar voor zijn, het is nu wachten op groen licht van de overheid.”
Al deed Mavoc de voorbije weken veel meer dan alleen maar maatregelen nemen wat betreft een mogelijk veilige heropstart. “Zo
organiseerden we een bevraging bij onze leden of ze bij een heropstart nog wel actief willen deelnemen.”
De verschillende werkgroepen keken ook verder dan het sportieve gebeuren. “Natuurlijk hebben we gekeken of de huidige talenten
voldoende kansen krijgen om zich te ontplooien binnen onze club. Daarbij sluiten we een samenwerking met complementaire
clubs niet uit. Maar ook het maatschappelijke, sociale aspect vonden we belangrijk. We vroegen ons af of dat wat we aanbieden,
aansluit bij de noden van de ongeveer 350 gezinnen die wekelijks bij het Mavoc-gebeuren betrokken zijn. Bereiken we alle diverse
kansengroepen? Waar en hoe moeten we kinderen ondersteuning bieden? Hoe kunnen we onze opleidingen verder verbeteren? Tot
slot keken we ook al vooruit naar ons vijftigjarig bestaan in 2022.” (mabe)
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