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NIEUWSBRIEF 3 – SEIZOEN 2018-2019
Beste ouder,
Beste speler,
Deze week kenden we een erg zomerse start van ons voetbalseizoen. We dachten dat het goed was
om jullie nog wat weetjes mee te geven bij de start van het nieuwe sportieve seizoen.

INSCHRIJVINGEN
Momenteel zijn er 230 spelers aangesloten bij de jeugd van KVK Ninove. 126 spelers zullen
deelnemen aan de jeugdvoetbalstage van 8 tot 10 augustus, waarover verder in deze nieuwsbrief
meer info.
TRAININGS- EN WEDSTIJDDAGEN
De trainingsschema’s zijn inmiddels bekend.
Houd er echter rekening mee dat de kalender tot eind augustus wekelijks kan wijzigen en dit wegens
de staat van onze grasvelden. We hopen uiteraard dat je hiervoor de nodige sympathie toont.
Ben je nog niet helemaal bekend met hoe het trainings- en wedstrijdschema er voor jouw ploeg
uitziet, dan kan je het volgende doen:
Check de jeugdwebsite: http://kvkninove-jeugd.be
Met dank aan Kurt Verbeiren van het jeugdbestuur, hebben we een zeer overzichtelijke jeugdwebsite
waar je voor elke ploeg terugvindt wanneer en waar de trainingen plaatsvinden, wie de trainers zijn,
en de kalender van de competitiewedstrijden.
Check ProSoccerData (PSD)
Elke individuele speler kan in ProSoccerData een kalender terugvinden met de details voor elke training
en wedstrijd. Zodra de ploegindeling is gebeurd (in de loop van augustus), zal deze kalender de
persoonlijke details tonen voor de betreffende speler. En er is meer, je kan deze kalender heel
eenvoudig downloaden naar je persoonlijke online agenda, zodat je zeker niets mist.
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Noteer dat …
•
•

•

•

er op 15 augustus geen trainingen zullen plaatsvinden (feeestdag).
wegens de slechte staat van de grasvelden omwille van de droogte, de trainingen en
wedstrijden tijdelijk mogelijk op alternatieve lokaties moeten doorgaan. Hou daarom goed
de ProSoccerData in de gaten in verband met eventuele wijzigingen.
elke speler toegang heeft tot ProSoccerData. Ontvang je geen mails of is jouw emailadres
recent gewijzigd, of wil je een extra emailadres toevoegen, wend je dan tot onze TVJO Johan
Hertveldt om te vermijden dat je cruciale informatie mist omdat we niet over jouw juiste
gegevens beschikken!
er ook regelmatig updates gebeuren via onze Facebook pagina van KVK Ninove
Jeugdwerking. Reeds 130 sympathysanten hebben onze Facebook pagina geliked, maar dat
zullen er ongetwijfeld nog veel meer worden…
https://www.facebook.com/KVKNinovejeugd/?ref=bookmarks

LEVERING UITRUSTING
•

•

Alle bestelde uitrusting zal pas ter beschikking zijn rond midden augustus. De precieze levertermijn
is nog niet gekend. Zodra er meer nieuws is, zal dit snel worden meegedeeld zodat de verdeling
van de uitrusting kan gebeuren.
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.

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 U16. Wegens te weinig inschrijvingen zal er geen jeugdvoetbalstage plaatsvinden voor
U17-U19. Voor de spelers die zich hebben ingeschreven van U8 tot U16 volgen hieronder een aantal
praktische richtijnen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elke speler is aanwezig op woensdag 8 augustus om 8u30!
Vanaf U14 worden de spelers verwacht met de fiets aanwezig te zijn op alle stagedagen. Er
zullen tijdens de stage verplaatsingen worden gedaan met de fiets (o.a. naar het oefenterrein te
Pollare)
De trainingen vinden plaats van 9u tot 16u.
Van 8u tot 18u is er opvang voorzien.
De spelers krijgen ’s middags een warme maaltijd aangeboden.
Douchen na de stagedag is verplicht.
Medische aandachtspunten of voedingsrestricties graag vooraf melden via email
j.hertveldt@gmail.com.
Tijdens de stage kan je de organisatoren bereiken op het volgende nummer: 0470/51.86.76
Gelieve slippers of makkelijke schoenen te voorzien voor tijdens de pauze.

Denk eraan…
• Gratis water wordt voorzien (graag drinkfles meebrengen)
• Versnapering (liefst fruit) mag worden meegenomen
• Voetbal niet te vergeten
• Reservekledij te voorzien en regenkledij bij slecht weer

SLOGAN KVK NINOVE JEUGD
Johan Hertveldt herinnert er ons graag aan dat we nog steeds op zoek zijn naar een slogan voor onze
jeugdwerking. Alle ideeën zijn nog tot 10 augustus 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.

PLOEGVERANTWOORDELIJKEN
Wie de kriebels voelt om zich in te zetten voor onze jeugdwerking als ploegverantwoordelijke, kan zich
melden via j.hertveldt@gmail.com. Elke trainer zal dit jaar 2 ploegverantwoordelijken aanstellen die
de trainer zullen ondersteunen bij de wedstrijdvoorbereidingen, en de administratieve registratie die
daarbij komt kijken. Van elke ploegverantwoordelijke wordt ook verwacht dat zij de jeugdwerking
actief ondersteunen en af en toe ook eens mee de handen uit de bouwen te steken bij de organisatie
van een activiteit.
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VRIJWILLIGERS
De jeugdwerking van KVK Ninove draait voor een groot stuk op vrijwillig engagement van een kleine
groep mensen die samen met de TVJO, de coördinatoren en de trainers trachten alles in goede banen
te leiden. Wil je af en toe eens mee aan de kar trekken, spreek dan zeker iemand van het trainersteam
of van het jeugdbestuur aan. Wie zich geroepen voelt om mee in het jeugdbestuur te stappen, is
welkom.
KVK NINOVE ROCKT OP 6 OKTOBER 2018
KVK Ninove rockt? Ja, je hebt het goed gelezen! Samen met het hoofdbestuur organiseren we een
vervolg op onze jaarlijkse Ninoofse “Witkap avond”. Wat mag je verwachten? Een streepje rockmuziek
met onder andere een optreden van ‘Muffler’ en een afterparty met DJ. Er zal ook een shuttledienst
worden georganiseerd zodat iedereen in de vroege uurtjes ook veilig thuis geraakt binnen een straal
van 10 km vanaf de Kloppers. Omdat deze activiteit wordt georganiseerd om financieel onze werking
te ondersteunen, rekenen we op jullie talrijke aanwezigheid. Zet die 6de oktober alvast in jullie agenda
en regel tijdig een babysit! Kaarten zullen worden verdeeld via de trainers. Meer info volgt.
INFRASTRUCTUUR
•
•
•

Er werden 4 nieuwe doelen aangekocht.
Er werd een groot tv scherm aangekocht om een efficiënte bespreking van de videoanalyses met
de trainers en spelers mogelijk te maken.
Er werden diverse rekken geplaatst in de kleedkamers zodat voetbaltassen efficiënter kunnen
worden opgeborgen bij een drukke bezetting van de kleedkamers.

VARIA
•

KVK Ninove is op zoek naar een uitbater van een hamburgerkraam die een overeenkomst wenst
af te sluiten voor 3 seizoenen. Wie iemand kent die interesse heeft, kan contact opnemen tot 15
augustus met de voorzitter Jacques Timmermans via jd.timmermans@skynet.be

Van harte een sportief voetbaljaar toegewenst,
Johan Hertveldt
TVJO – KVK Ninove

Jeugdbestuur
KVK Ninove

