KVK NINOVE
“De ploeg van ‘t stad”
Aangesloten bij de K.B.V.B.
Stamnummer : 2373

NIEUWSBRIEF 1 – SEIZOEN 2018-2019
Beste ouder,
Beste speler,
Het nieuwe voetbalseizoen 2018-2019 staat al voor de deur!
Het vorige seizoen is nog maar net afgesloten en achter de schermen is onze club al stevig bezig de
voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen.
Onze nieuwe TVJO en het jeugdbestuur van KVK Ninove wensen jullie via deze weg te bedanken voor
het vertrouwen dat jullie hebben behouden in onze prachtige club. Onze nieuwe TVJO engageert zich
om het niveau van de voorbije jaren op peil te houden en een krachtige leeromgeving voor alle
geledingen binnen onze club te creëren.
Via deze nieuwsbrief, willen we jullie alvast wat nieuws meegeven om de start van het nieuwe seizoen
vlot te laten verlopen.
TRAININGSDAGEN
Hierna geven we een overzichtelijk schema in verband met wanneer de diverse trainingen van de
verschillende ploegen zullen plaatsvinden. Deze trainingsdagen zijn nog onder voorbehoud van de
beschikbaarheid van de trainers voor de voorziene trainingsmomenten.
I.

ONDERBOUW
De onderbouw (U6 tot en met U9) zullen tweemaal trainen in de week.
De trainingsdagen zijn voorlopig voorzien op woensdag en vrijdag om 17u00.
De trainingen duren 1 uur. Later op het seizoen wordt dit verlengd naar 75 minuten.

II.

MIDDENBOUW
Bij de middenbouw zullen we vijf keer trainen over een tijdspanne van 2 weken. Dit betekent dat
we per maand 10 trainingen organiseren.
De U10 en U11 zullen hun derde training krijgen in week 1 en 3 van de maand.
De U12 en U13 zullen hun derde training krijgen in week 2 en 4 van de maand.
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a. U10 en U11
De trainingsdagen van de U10 en U11 zijn voorlopig voorzien op maandag en woensdag
om 18:00 uur, en donderdag om 17u30. De derde training is telkenmale voorzien de 1°
en 3° maandag van de maand. Elke training duurt 90 minuten.
b. U12 en U13
De trainingsdagen van de U12 en U13 zijn voorlopig voorzien op maandag om 18u00 en
dinsdag en donderdag om 17u30. De derde training is telkenmale voorzien de 2° en 4°
maandag van de maand. Elke training duurt 90 minuten.

III.

BOVENBOUW
a. U14 en U15
De trainingsdagen van de U14 en U15 zijn voorlopig voorzien op maandag, woensdag en
vrijdag om 18 uur. Elke training duurt 90 minuten.
b. U16 en U17
De trainingsdagen van de U16 en U17 zijn voorlopig voorzien op maandag, woensdag om
19u30 en donderdag om 19u00. Elke training duurt 90 minuten.
c. U19
De trainingsdagen van de U19 zijn voorlopig voorzien op dinsdag, donderdag en vrijdag
om 19u00. Elke training duurt 90 minuten.
Deze lichting zal meestal samen trainen met onze beloften.

WEDSTRIJDDAGEN
I.

ONDERBOUW
U6 – ZATERDAG om 15u00
U7 – ZATERDAG om 15u00
U8 – ZATERDAG om 10u00
U9 – ZATERDAG om 12u30
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II.

MIDDENBOUW
U10 INTERPROVINCIAAL – ZATERDAG om 10u00
U10 GEWESTELIJK – ZATERDAG om 10u00
U11 INTERPROVINCIAAL – ZATERDAG om 10u00
U11 GEWESTELIJK – ZATERDAG om 10u00
U12 INTERPROVINCIAAL – ZATERDAG om 10u00
U13 INTERPROVINCIAAL – ZATERDAG om 10u00

III.

BOVENBOUW
U14 INTERPROVINCIAAL – ZATERDAG om 12u30
U15 INTERPROVINCIAAL – ZATERDAG om 15u15
U16 INTERPROVINCIAAL – ZONDAG om 10u00
U17 INTERPROVINCIAAL – ZONDAG om 10u00
U19 INTERPROVINCIAAL – ZATERDAG om 15u15
LIDGELD
Voor het lidgeld wordt er een onderscheid gemaakt tussen onder-, midden-, en bovenbouw.
In het lidgeld zijn de volgende zaken inbegrepen:








Kledijpakket*:
2 trainingspakken;
1 regenjas;
1 T-shirt;
1 bal;
keuze: voetbaltas, sweater of rugzak;
Voor seizoen 2018-2019 werd een nieuwe kledinglijn gekozen*
Kaarten eetfestijn ter waarde van 25 euro.
Drankbonnetje bij uit- en thuiswedstrijden;
Aansluiting KBVB + verzekering
Officiële en vriendschappelijke wedstrijden
2 of 3 trainingen per week
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I.

ONDERBOUW (U6-U9)
Het lidgeld voor de onderbouw bedraagt 325 euro.

II.

MIDDENBOUW (U10-13)
Het lidgeld voor de middenbouw bedraagt 375 euro.

III.

BOVENBOUW (U14-19)
Het lidgeld voor de bovenbouw bedraagt 400 euro.
Er wordt een korting toegekend van 25 euro vanaf elk tweede kind van hetzelfde gezin dat zich
aansluit bij KVK Ninove.
Het lidgeld dient gestort te worden op rekeningnummer BE82 7360 0343 4268 met de vermelding
NAAM – VOORNAAM – GEBOORTEJAAR.
Het lidgeld dient gestort te zijn voor de pasdag, zijnde 15 juni 2018.

KVK Ninove biedt kansenpashouders de mogelijkheid het lidgeld via de kansenpas te betalen.

PASSESSIES
De club voorziet twee passessies in de kantine van “De Kloppers”. Gelieve zeker aanwezig te zijn op
één van deze pasdagen.
Voor de onderbouw en middenbouw (U7 tot en met U13) zal dit doorgaan op vrijdag 15 juni vanaf
18u00 tot omstreeks 21u00.
Voor de bovenbouw (U14 tot en met U19) zal dit doorgaan op zaterdag 16 juni van 10u00 tot 12u00.




Gelieve tijdens je passessie het betaalbewijs mee te brengen of het lidgeld ter plaatse cash te
betalen.
Gelieve ook uw (kids) ID en pincode mee te brengen. Deze ID’s zal worden ingelezen zodat alle
gegevens beschikbaar zijn bij de ploegverantwoordelijken voor de wedstrijden.
Indien je op de voor jou voorziene passessie echt niet aanwezig kan zijn, kan je je uitzonderlijk
ook aanmelden bij een andere passessie (gelieve dit evenwel op voorhand schriftelijk per email
te willen meedelen aan thienpont.sven@gmail.com).
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INFODAG
Tijdens dit informatiemoment zullen de nodige richtlijnen en verwachtingen uitgebreid uiteengezet
worden. Het is onze betrachting om alle trainers en medewerkers aan de ouders en spelers voor te
stellen. De visie en missie van onze jeugdwerking zal eveneens verder worden toegelicht.
De infodagen zullen als volgt plaatsvinden in de grote kantine van De Kloppers (onthaal in de kleine
kantine):




onderbouw – dinsdag 12 juni om 18u30.
middenbouw – dinsdag 12 juni om 19u30.
bovenbouw – dinsdag 12 juni om 20u30.

AANVANG NIEUW VOETBALSEIZOEN
De trainingen starten opnieuw in de eerste week van augustus. De eerste training vindt plaats op 1
augustus.
JEUGDVOETBALSTAGE 8-9 EN 10 AUGUSTUS
Van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 augustus voorzien wij een driedaagse stage voor de lichtingen
U8 tot en met U19. Deelname aan deze stage is niet verplicht maar ten zeerste aanbevolen.
Op basis van de stage zal de initiële indeling voor de ploegen worden gemaakt om het seizoen aan te
vangen.
Het inschrijvingsgeld voor de stage bedraagt 100 euro, voor meer info kan je terecht op onze
jeugdwebsite: http://kvkninove-jeugd.be.
OPROEP VRIJWILLIGERS
Voor de goede organisatie van onze jeugdwerking, moeten we vaak beroep doen op vele vrijwilligers.
Ouders die graag onze jeugdwerking ondersteunen door hun hulp aan te bieden voor de organisatie
van onze activiteiten (jeugdtornooi, stages, enz) nodigen we warm uit om zich kenbaar te maken bij
het jeugdbestuur.
Sportieve groeten,
Johan Hertveldt
TVJO – KVK Ninove

Jeugdbestuur
KVK Ninove

