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NIEUWSBRIEF 4 – SEIZOEN 2018-2019
Beste ouder,
Beste speler,
We zijn weeral toe aan de volgende nieuwsbrief. Veel leesplezier.

LEVERING UITRUSTING














Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar inmiddels hebben ongeveer 170 jeugdspelers hun
volledige uitrusting ontvangen.
Hier en daar ontbreken nog een paar stukken en sommige spelers hebben hun uitrusting nieuw
besteld. Deze uitrusting zal de komende weken met mondjesmaat binnenkomen, maar we
verwachten dat tegen half oktober alle spelers hun volledige uitrusting moeten ontvangen
hebben.
Het heeft geen zin om navraag te doen bij de trainers of ploegafgevaardigden naar de uitrusting.
Zodra er stukken aanwezig zijn, zullen de betreffende spelers een email ontvangen en worden ze
automatisch uitgenodigd voor het volgende afhaalmoment.
Om de vlotte levering te bespoedigen, nodigen we u uit om de nog niet betaalde uitrusting te
betalen en uw geld in een gesloten enveloppe af te geven op het secretariaat.
Indien u toch nog niet betaalde, willen we jou vragen om het openstaande saldo snel te betalen.
Voor wie nog kledij moet afhalen vragen we om ten laatste bij de afhaling gepast geld te
voorzien, zodat je je uitrusting kan meenemen.
Indien er nog vragen zijn in verband met de uitrusting kan je contact nemen met Miek Smesman
(jeugdbestuur). Voor vragen rond de wedstrijduitrusting kan je terecht bij Jurgen Goessens
(jeugdbestuur).
Spelers die toch nog een extra onderdeel willen bestellen, kunnen een fiche invullen om een
bijbestelling te plaatsen. Deze zal echter pas eind oktober worden doorgegeven nadat alle
stukken zijn verdeeld.
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.

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

PLOEGVERANTWOORDELIJKEN
Bedankt aan alle ploegverantwoordelijken voor hun engagement voor één van onze 20
jeugdploegen. Op één ploeg na heeft elke ploeg twee ploegafgevaardigden en we zijn dan ook zeer
blij op de inzet van deze ploeg te kunnen rekenen om de nodige ondersteuning te bieden aan onze
jeugdopleiders.
PLOEGVOORSTELLING JEUGDPLOEGEN ZATERDAG 29 SEPTEMBER


De geplande fotoshoot van aanstaande vrijdag 28 september gaat niet door, gezien de
wedstrijdtenues voor de ploegen die dit jaar een nieuwe uitrusting krijgen, nog niet voorhanden
is. Er wordt een nieuwe datum gezocht na half oktober, wanneer alle nieuwe wedstrijdkledij met
onze nieuwe sponsors beschikbaar is.



De ploegvoorstelling van de jeugdploegen, die gepland was op zaterdag 29 september, zal wel
doorgaan. We vragen dan ook aan alle jeugdspelers om aanwezig te zijn aanstaande zaterdag om
18u30 op de Kloppers. Gelieve zoveel mogelijk de reeds geleverde KVK Ninove uitrusting te
dragen. Wie nog niet over een uitrusting beschikt, kan aan een medespeler vragen om zijn
tweede training te mogen dragen, of draagt gewoon sportieve kledij van het voorbije seizoen.
We verzoeken jullie om jullie voertuig te parkeren op de pechstrook van de Boudewijnlaan en de
toegang langs het C-veld te nemen. Deze toegang zal open zijn van 18:30 uur tot 18:45 en is
enkel voorzien voor onze jeugdspelers en hun ouders. Gelieve tijdig aanwezig te zijn om
problemen aan de ingang te vermijden.
De spelers worden aan het publiek voorgesteld vanaf 19 uur en om alles vlekkeloos te laten
verlopen verzoeken we jullie om tijdig aanwezig te zijn.

JEUGDDISCO OP KVK NINOVE ROCKT OP 6 OKTOBER 2018
Dat we op 06/10/2018 samen met het hoofdbestuur een vervolg op onze jaarlijkse Ninoofse Witkap
avond organiseren, is u zeker niet ontgaan.
Voor de 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.
Deze avond staat volledig in teken van knallende live optredens en top amusement, met als trekpleister
"Bad Medicine nl", tribute band van Bon Jovi, die reeds enkele adelbrieven (YouTube) kan voorleggen.
Starten doen we met een optreden van de coverband Muffler, afsluiten met een top dj (Harmony) die
we kennen vanop Driekoningenfeest in Denderwindeke.
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Samen bouwen we aan de toekomst van KVK Ninove. We rekenen op de aanwezigheid van velen,
omdat deze avond een belangrijke bijdrage kan leveren aan onze ambitie en de realisaties die zijn
voorzien, zoals de aankoop van nieuwe doelen, uitbouw C-plein, mogelijkheid tot videoanalyse,
sportieve ondersteuning via techniek -en coördinatietrainers. Jaarlijks nemen we een project op ons
om de club naar een hoger niveau te brengen.
De jeugd zal meer en meer een ernstig onderdeel van de voetbalclub moeten worden. Het zijn zij die
de toekomst van de club in handen hebben. Hopelijk kunnen we elkaar op deze avond eens
ontmoeten. Alvast van harte welkom.
Sportieve groeten,
Johan Hertveldt
TVJO – KVK Ninove

Jeugdbestuur
KVK Ninove

