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NIEUWSBRIEF 10 – SEIZOEN 2018-2019
Beste ouder,
Beste speler,
We zijn ondertussen weeral bijna een maand verder in 2019 en we zitten niet stil. Hierbij vinden jullie
onze tiende nieuwsbrief.
JEUGDEETFESTIJN 9 & 10 FEBRUARI 2019
Medewerking vrijwilligers
Het eetfestijn komt steeds dichterbij. Alle trainers en een aantal ouders hebben zich geëngageerd om
een handje te helpen tijdens een van de 3 shiften op zaterdagmiddag, -avond of zondagmiddag. Alvast
enorm bedankt daarvoor, want zonder jullie hulp zouden we deze activiteit niet georganiseerd krijgen.
Er zijn hier en daar nog een paar gaatjes die we nog niet konden invullen. Wie nog een extra uurtje
heeft, mag contact opnemen met Miek (0497/526364) om de planning te vervolledigen.
Afrekening kaartenverkoop

Alle spelers hebben 10 kaarten ter waarde van 25€ gekregen om te verkopen (naast de 4 kaarten voor
eigen gebruik). Vanaf maandag 28 januari kunnen jullie deze kaarten afrekenen bij de
ploegafgevaardigden. Wij vragen aan alle ploegafgevaardigden om op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag of ten laatste vrijdag op het secretariaat langs te komen om de kaarten af te rekenen (vanaf
18u bij David De Troyer of iemand van het jeugdbestuur). We vragen alle spelers om de
ploegafgevaardigden te helpen om zo efficiënt mogelijk af te rekenen door het geld in een gesloten
omslag te overhandigen met aan de buitenkant de naam op van de speler en het bedrag van de
verkochte kaarten (en eventueel de kaarten die niet verkocht werden).
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Winnende ploeg kaartenverkoop
Zoals werd aangekondigd, zal de ploeg die gemiddeld per speler het hoogst aantal kaarten verkocht
heeft, getrakteerd worden op een spaghettiavond voor de ganse ploeg! Ook de tweede ploeg zal een
kleine troostprijs ontvangen.
Eetfestijn ter ondersteuning van onze sportieve werking
Alvast bedankt aan alle ploegen en spelers die gepland hebben om naar het eetfestijn te komen. We
hopen een belangrijke financiële bijdrage aan onze sportieve werking te kunnen leveren dankzij jullie
talrijke opkomst. De kinderen zullen we ook uitnodigen om deel te nemen aan een tekenwedstrijd.
Daarnaast zal er ook een tombola zijn met als hoofdprijs een weekendje aan zee voor 6 personen
dankzij onze sponsor “Huisjes aan zee”.

KVK NINOVE JEUGD QUIZ OP VRIJDAG 22 MAART 2019
We nodigen iedereen uit om zich in te schrijven voor een leuke quiz ten voordele van de jeugd. De quiz
is bedoeld voor jong en oud, voor de voetballiefhebber, maar net zo goed voor de voetballeek. De
bedoeling is om ploegen te vormen van 4 deelnemers (deelname kost 25€/ploeg). Inschrijven kan nog
steeds via jeugdbestuur@kvkninove.be. Tom Vandenbulcke, SPORZA radiopresentator, zal de
quizmaster met dienst zijn. Wij bedanken Tom alvast voor zijn enthousiaste initiatief en medewerking!

VERGEET JE NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR ONZE PAASSTAGE
Van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 april 2019 voorzien wij een vrijblijvende driedaagse stage op
de Kloppers voor de lichtingen U7 tot en met U19. Het inschrijvingsgeld voor deze stage bedraagt 100
euro, inschrijven kan via mail: tvjo@kvkninove.be of via het eenvoudig inschrijvingsformulier op onze
website.
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TIP VAN ONZE TVJO: LAAT DE KLEEDKAMERS ALTIJD NETJES ACHTER
Een aantal vrijwilligers hebben zich ingespannen om onze kleedkamers te voorzien van nieuw
materiaal zodat we onze kleedkamers steeds proper en verzorgd kunnen houden. Alvast bedankt
daarvoor! Wij vragen aan al onze spelers om respect te hebben voor de kleedkamers en deze altijd
netjes achter te laten. Alle afval hoort in de vuilbak. De voetbalzakken horen op de rekken geplaatst te
worden, tenzij er geen andere ploeg de kleedkamer dient te gebruiken. Na het douchen dient de
kleedkamer met een aftrekker opgekuist te worden zodat een nieuwe ploeg zich ook op een
aangename manier kan voorbereiden op hun wedstrijd. Als iedereen zich aan deze afspraak houdt,
dan tonen we respect voor elkaar en voor de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Dat is een
respectvolle houding die we van alle jeugdspelers van KVK Ninove verwachten. Bedankt aan onze
jeugdopleiders en ploegafgevaardigden om onze jeugdspelers daar aan te helpen herinneren.

MEDEWERKERS IN DE KIJKER
KVK Ninove mag zich gelukkig prijzen met een aantal heel geëngageerde medewerkers die elke dag
instaan voor het vlotte reilen en zeilen van ons jeugdwerking. Zo konden we deze week rekenen op de
hulp van diverse vrijwilligers om het voetbalveld speelklaar te maken nadat onze sportieve cel alles in
het werk had gesteld om vriendschappelijke wedstrijden te organiseren na de afgelasting van de
competitiewedstrijd door het winterweer dit weekend. Wij zijn heel dankbaar dat medewerkers, zoals
Roger en Roger, ons op vele momenten bijstaan met praktische hulp en advies. Ze verdienen een dikke
pluim!
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OP DE AGENDA








Spelers die de club willen verlaten dienen dat mee te delen aan onze TVJO ten laatste tegen 1
maart 2019. Wij doen een oproep aan alle spelers om met jullie beslissing om de club te verlaten
op een eerlijke en transparante manier om te gaan. Het zou jammer zijn dat spelers te horen
krijgen dat ze de club moeten verlaten, doordat andere spelers niet tijdig gemeld hebben dat ze
zelf niet meer zullen spelen op KVK Ninove.
KVK Ninove zal in de mate van het mogelijke inspanningen doen om samen met spelers en ouders
oplossingen te zoeken voor een zeer kleine groep spelers die de club moeten verlaten zodat zij in
een andere club hun voetbalplezier op hun niveau kunnen verderzetten. Ouders die daar vragen
over hebben, kunnen zich richten tot de TVJO of de coördinatoren. Er zal daarover naar de
betreffende spelers tegen 15 maart gecommuniceerd worden.
De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen starten midden april. Op 26 en 27 april 2019 zullen 2
pasdagen georganiseerd worden, waarop de huidige en nieuwe spelers de kledij voor volgend
seizoen kunnen passen en bestellen. De kledij zal besteld worden na betaling van het lidgeld. We
zullen dit jaar de bestellingen via ProSoccerData laten voorlopen om een efficiënte opvolging te
verzekeren. Daarover volgt later meer informatie.
Ons jeugdtornooi vindt plaats op 4 en 5 mei 2019.

Sportieve groeten,
Johan Hertveldt
TVJO – KVK Ninove

Jeugdbestuur
KVK Ninove

