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NIEUWSBRIEF 2 – SEIZOEN 2018-2019
Beste ouder,
Beste speler,
De voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen 2018-2019 beginnen vorm te krijgen. We
mochten veel ouders, trainers en spelers onthalen tijdens de infosessies en ook vorig weekend
kwamen onze spelers talrijk onze nieuwe spelersoutfits passen en bestellen. We hoorden veel
tevredenheid over de gekozen tenues en ook over de efficiënte organisatie, waarvoor dank!
Via deze nieuwsbrief, willen we jullie nog wat weetjes meegeven om de start van het nieuwe seizoen
vlot te laten verlopen.
TRAININGSDAGEN
Zoals gezegd tijdens de infodagen, zal het definitieve trainingsschema pas bekend zijn vanaf midden
juli (via de website). Deze trainingsdagen zijn nog onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de
trainers voor de voorziene trainingsmomenten. Het voorlopige trainingsschema vind je nogmaals
hieronder.
I.

ONDERBOUW
De trainingsdagen zijn voorlopig voorzien op woensdag en vrijdag om 17u00.

II.

MIDDENBOUW
a. U10 en U11
De trainingsdagen van de U10 en U11 zijn voorlopig voorzien op maandag en woensdag
om 18u00, en donderdag om 17u30. De derde training is telkenmale voorzien de 1° en
3° maandag van de maand.
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.
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III.

BOVENBOUW
a. U14 en U15
De trainingsdagen van de U14 en U15 zijn voorlopig voorzien op maandag, woensdag en
vrijdag om 18u00.
b. U16 en U17
De trainingsdagen van de U16 en U17 zijn voorlopig voorzien op maandag, woensdag om
19u30 en donderdag om 19u00.
c. U19
De trainingsdagen van de U19 zijn voorlopig voorzien op dinsdag, donderdag en vrijdag
om 19u00.

LIDGELD
De uiterste voorziene betaaldatum voor het lidgeld was 15 juni. Sommige spelers hebben hun lidgeld
betaald tijdens de pasdagen die op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni werden georganiseerd. Wie zijn
lidgeld toch nog niet heeft betaald, wordt verzocht om dit dringend in orde te brengen en dit uiterlijk
tegen 14 juli 2018 om tijdig de bestellingen inzake de nieuwe spelersoutfit door te kunnen geven.
•
•
•

ONDERBOUW (U6-U9): 325 euro.
MIDDENBOUW (U10-13): 375 euro.
BOVENBOUW (U14-19): 400 euro.

Het lidgeld dient gestort te worden op rekeningnummer BE82 7360 0343 4268 met de vermelding
NAAM – VOORNAAM – GEBOORTEJAAR.

KVK Ninove biedt de mogelijkheid het lidgeld via de UITPASS met kansentarief te
betalen.
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INFO EN BESTELLING UITRUSTING
•
•
•

•

•
•

Wie niet aanwezig was op de passessies van 15 en 16 juni, zal na betaling van het lidgeld een
formulier ontvangen via email om de bestelling van de uitrusting alsnog te kunnen doen.
Wie toch graag nog de uitrusting vooraf wil passen, kan zich nog aanmelden op een derde pasdag
aanstaande vrijdag 29 juni van 18 uur tot 20 uur in de kantine van “De Kloppers”.
Alle bestelde uitrusting zal ter beschikking zijn begin augustus tijdens de training en zal verdeeld
worden op naam van de spelers via de trainers. Vergeet niet het dubbel van uw bestelling mee te
brengen.
De bijbestellingen zullen dan ook ter beschikking zijn, en moeten bij afhaling cash worden
betaald. Elke speler kreeg een dubbel mee van zijn/haar bestelling, en kan dus nakijken hoeveel
geld hij/zij moet voorzien.
Het bestellen van een nieuwe outfit vormt een verplichting om het nieuwe seizoen te kunnen
aanvatten.
De nieuwe uitrusting dient steeds gedragen te worden tijdens de wedstrijden. De kledij van vorig
jaar kan ook nog gedragen worden voor de trainingen, doch we zouden het leuk vinden dat
iedereen zou trachten om in de mate van het mogelijke de nieuwe outfit zoveel mogelijk te
gebruiken.

INFORMATIE INFODAG & NIEUWSBRIEVEN
•

•

•

•

Tijdens het informatiemoment dat georganiseerd werd op 12 juni werden de visie van de
jeugdwerking, de nodige richtlijnen en verwachtingen uitgebreid uiteengezet en werden alle
trainers en medewerkers aan de ouders en spelers voorgesteld.
Wie niet aanwezig was op de infosessie, kan de presentatie raadplegen via de facebook pagina
van KVK Ninove Jeugdwerking of op de website van KVK Ninove/jeugd. Wie ook de video opname
wil bekijken, kan deze opvragen via kurt.verbeiren@telenet.be.
Alle nieuwsbrieven worden telkens verstuurd via ProSoccerData. Mocht je toch geen email
ontvangen, gelieve dit dan dringend te melden via j.hertveldt@gmail.com. Alle nieuwsbrieven
staan ook op de jeugdwebsite van KVK Ninove http://kvkninove-jeugd.be.
De ouders van elke speler die niet aanwezig waren op de pasdagen, worden ook gevraagd om
een document te tekenen in verband met de GDPR wetgeving rond data privacy. Dit document
kan nog ondertekend worden tijdens de zomerstage of bij de start van het seizoen.
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AANVANG NIEUW VOETBALSEIZOEN
De trainingen starten opnieuw in de eerste week van augustus. De eerste training vindt plaats op
woensdag 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. Dit werd foutief weergegeven in de vorige nieuwsbrief. U19 wordt wel degelijk
ook uitgenodigd voor de stage.
Het inschrijvingsgeld voor de stage bedraagt €100, voor meer info kan je terecht op onze
jeugdwebsite: http://kvkninove-jeugd.be. De uiterste inschrijvingsdatum is 10 juli.
SLOGAN KVK NINOVE JEUGD
Johan Hertveldt kondigde tijdens de infosessie aan dat we op zoek gaan naar een slogan voor onze
jeugdwerking. Alle ideeën zijn welkom via j.hertveldt@gmail.com. De winnende slogan wordt
gekozen door de TVJO in samenspraak met het jeugdbestuur en de trainers. De ploeg van de winnaar
krijgt een waardebon van €100 voor verbruik in de kantine. Slogans zijn welkom bij
j.hertveldt@gmail.com tot 10 augustus.

Van harte een deugddoende en sportieve zomervakantie toegewenst,

Johan Hertveldt
TVJO – KVK Ninove

Jeugdbestuur KVK Ninove

