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NIEUWSBRIEF 12 – SEIZOEN 2018-2019
Beste ouder,
Beste speler,
Na een zeer gesmaakte eerste KVK Ninove quiz en de spaghettiavond voor U8, U11 en U12 als
bedankje voor de mooie kaartenverkoop, kijken we stilaan uit naar onze paasstage. Je leest er meer
over in onze ondertussen 12de nieuwsbrief voor dit seizoen.
KVK NINOVE KAMPIOEN
Het is zover, onze eerste ploeg speelde vorig weekend kampioen! Van harte proficiat aan alle spelers
en de sportieve en technische staf van KVK Ninove. Het kampioenschap is verdiend gewonnen en een
mooie inspiratie voor onze jeugdploegen! Veel succes alvast met de promotie volgend seizoen.
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INSCHRIJVEN VOOR ONZE PAASSTAGE KAN NOG TOT 10 APRIL
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 U14. Het inschrijvingsgeld voor deze stage bedraagt
100 euro, inschrijven kan via mail: tvjo@kvkninove.be of via het eenvoudig inschrijvingsformulier op
onze website. Inmiddels hebben zich reeds meer dan 100 spelers ingeschreven voor onze paasstage.
De laatste dag waarop je kan inschrijven is woensdag 10 april.

ZOMERSTAGE
Na de paasstage zal de informatie voor de zomerstage online verschijnen en starten de
inschrijvingen. De zomerstage moet gezien worden als de start van het seizoen en niet als een
vrijblijvende stage. Ze is enkel bedoeld voor spelers van de jeugdwerking van KVK Ninove. De
zomerstage zal dit jaar plaatsvinden op 7, 8 en 9 augustus. Op 9 augustus vindt er een
ploegvoorstelling plaats van de eerste ploeg en wordt de stagedag afgesloten met een
zomerbarbecue voor de ganse familie.
MEDEWERKERS IN DE KIJKER
Jean-Paul Hofkens & Christina Baert zijn sinds vele jaren een vertrouwd gezicht in onze kantine. Wij
willen hen graag eens in de kijker zetten, omdat ze onze jeugd een warm hart toedragen en vaak
aanspreekpunt zijn voor vele vragen van onze spelers en bezoekers. Wij appreciëren hen enorm voor
hun groot engagement voor KVK Ninove en voor de fijne samenwerking en sympathie die we ervaren
voor onze jeugdwerking.
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AFSLUITING SEIZOEN & INSCHRIJVING NIEUW SEIZOEN
De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen starten eind 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. Er zal
op vrijdag 26 april geen training zijn.
De uurregeling in verband met de passessie ziet er als volgt uit:
26 april
•
•
•
•
•

18u
18u30
19u
19u30
20u

U6-U7 (huidig seizoen)
U8-U9 (huidig seizoen)
U10-U11 (huidig seizoen)
U12-U13 (huidig seizoen)
U14-U15 (huidig seizoen)

27 april
•
•

16u
U16-U17 (huidig seizoen)
16u30 U19 (huidig seizoen – spelers die weerhouden zijn voor de U19)

Op 27 april vanaf 17u nodigen we alle spelers en hun ouders uit voor een drankje in de kantine ter
afsluiting van het voetbalseizoen.
MEDEWERKING JEUGDTORNOOI 4 EN 5 MEI
Ons jeugdtornooi vindt plaats op 4 en 5 mei 2019. Met de sportieve cel en het jeugdbestuur zijn we
volop met de voorbereiding bezig. Zoals elk jaar rekenen we natuurlijk op onze trainers en
ploegafgevaardigden om samen met ons de handen uit de mouwen te steken. Het jeugdtornooi is de
belangrijkste activiteit om KVK Ninove enerzijds te tonen op sportief vlak, maar anderzijds ook om
financieel de middelen te verzekeren die nodig zijn om een gezonde jeugdwerking met ambitie
verder uit te bouwen.
Er zijn vele handen nodig om deze 2 sportieve dagen zowel organisatorisch, sportief als op vlak van
logistiek en catering in goede banen te leiden. Mogen we jullie vragen om alvast door te geven op
welke dag of dagen we op jullie mogen rekenen. Je kan dit laten weten aan de TVJO, één van de
jeugd-coördinatoren,
via
de
ploegafgevaardigden
of
via
het
jeugdbestuur
(jeugdbestuur@kvkninove.be). Alvast hartelijke dank voor jouw medewerking!
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Speciale oproep
•

•
•

Voor ons jeugdtornooi willen we onze EHBO post graag samenstellen uit verpleegkundigen en/of
artsen uit onze club. Ben je bereid om tijdens het tornooi mee te helpen om de EHBO post te
versterken, of ken je iemand die zin heeft om zich hiervoor als vrijwilliger op te geven, laat het
ons dan zeker weten!
We zijn op zoek naar een Drone om wat luchtbeelden te kunnen maken tijdens ons jeugdtornooi.
Ken je iemand die en drone ter beschikking kan stellen, geef ons dan zeker een seintje!
Voor het jeugdtornooi zullen we een shuttle dienst organiseren. Sympathisanten die over een
rijbewijs beschikken om met een minibus te rijden en die zich willen engageren om mee te
werken aan de shuttle dienst, mogen zich melden!

EINDE SEIZOEN & AGENDA TORNOOIEN
Check alvast eens in jullie ProSoccerData kalender wanneer de tornooien zijn gepland voor jouw
ploeg. Voor de selectie bekend wordt gemaakt is het belangrijk dat de ploegafgevaardigden en de
trainers zicht krijgen op de beschikbaarheden van alle spelers. Daarom vragen we om dringend de
ploegafgevaardigden of trainer te informeren indien je niet zou kunnen deelnemen aan één van de
geplande tornooien.
De laatste training zal afhankelijk zijn van de datum waarop het laatste tornooi plaatsvindt voor jouw
ploeg. Hou daarom de ProSoccerData kalender goed in de gaten, zodat je weet hoe jouw
trainingsschema er vanaf mei zal uitzien.
EINDEVALUATIE SPELERS
Aan het eind van het seizoen organiseren de jeugdopleiders graag een eindevaluatie voor alle spelers
en hun ouders. De datum voor deze eindevaluatie zal later bekend worden gemaakt.
INFOMOMENT NIEUW SEIZOEN
Eind mei en begin juni zullen ook nog informatiemomenten georganiseerd worden voor de
onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Hierover zal in onze volgende nieuwsbrief
gecommuniceerd worden.
Sportieve groeten,
Johan Hertveldt
TVJO – KVK Ninove

Jeugdbestuur
KVK Ninove

