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NIEUWSBRIEF 4 – SEIZOEN 2018-2019
Beste ouder,
Beste speler,
Ondertussen is ons voetbalseizoen volop ingezet en willen we jullie in deze nieuwsbrief over een
aantal zaken informeren.

LEVERING UITRUSTING


Alle bestelde uitrusting zal ter beschikking zijn vanaf maandag 27 augustus voor diegenen die
aanwezig waren op de passessies en effectief het pasformulier ingevuld hebben. Voor onze
nieuwe spelers zal op 31 augustus nog een passessessie worden ingericht.



Volgende ploegen kunnen op maandag 27 augustus de uitrusting afhalen in de kleine kantine:
o U10 tussen 19u00 en 20u00
o U11 tussen 19u00 en 20u00
o U12 tussen 19u30 en 20u00
o U13 tussen 19u30 en 20u00
o U14 tussen 19u30 en 20u00
o U15 tussen 19u30 en 20u00
o U16 tussen 19u00 en 19u30
o U17 tussen 19u00 en 19u30



Volgende ploegen kunnen op dinsdag 28 augustus de uitrusting afhalen in de kleine kantine:
o U6 tussen 17u30 en 18u00
o U7 tussen 17u30 en 18u00
o U8 tussen 18u00en 18u30
o U9 tussen 18u00 en 18u30
o U19 tussen 18u30 en 19u00



De uitrusting zal op naam ter beschikking zijn.
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De bijbestellingen zullen ook ter beschikking zijn, en moeten bij afhaling gepast cash worden
betaald. Elke speler kreeg een dubbel mee van zijn/haar bestelling, en kan dus nakijken hoeveel
geld hij/zij moet voorzien.
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.

PLOEGVERANTWOORDELIJKEN
Wie de kriebels voelt om zich in te zetten voor onze jeugdwerking als ploegverantwoordelijke, kan zich
nog steeds melden via de trainer of via j.hertveldt@gmail.com. Elke trainer zal dit jaar 2
ploegverantwoordelijken aanstellen die de trainer zal ondersteunen bij de wedstrijdvoorbereidingen,
en de administratieve registratie die daarbij komt kijken. Bedankt aan alle ploegafgevaardigden die
zich inmiddels hebben gemeld. Zij ontvingen reeds een uitnodiging voor een infovergadering
aanstaande dinsdag 28 augustus om 18u30.

JEUGDDISCO OP KVK NINOVE ROCKT OP 6 OKTOBER 2018
Samen met het hoofdbestuur organiseren we een vervolg op onze jaarlijkse Ninoofse Witkap avond.
De avond start met een een jeugddiscofuif van 19 uur tot 20 uur. Zo kunnen onze voetballers hun
eerste danspasjes zetten op onze KVK Ninove dansvloer.
Voor de iets grotere jeugd die tot in de vroege uurtjes blijft plakken, is er ook een shuttledienst
georganiseerd zodat iedereen ook veilig thuis geraakt binnen een straal van 10 km vanaf de Kloppers.

AANBOD KINE DOOR DE MEDISCHE CEL VAN KVK NINOVE
Vanaf dit seizoen voorziet KVK Ninove ook een aanbod van kinesitherapie op de club. Spelers die een
vraag hebben voor onze kine’s, Sven en Thomas, kunnen wekelijks op volgende data terecht voor een
vrijblijvende en gratis eerste consultatie of advies:
-

Dinsdag van 19u00 tot 20u30
Donderdag van 18u00 tot 20u00
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AGENDA
Gelieve volgende activiteiten alvast in jullie agenda te plaatsen. Meer informatie volgt via PSD en
Facebook.







31 augustus 2018: passessie voor nieuwe spelers
28 september 2018: fotoshoot voor alle jeugdspelers (geen training)
29 september 2018: ploegvoorstelling van alle jeugdploegen
6 oktober 2018: KVK Ninove rockt
30 november 2018: sinterklaasfeest voor de onderbouw
9 & 10 februari 2019: eetfestijn jeugd

Sportieve groeten,
Johan Hertveldt
TVJO – KVK Ninove

Jeugdbestuur
KVK Ninove

