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NIEUWSBRIEF 6 – SEIZOEN 2018-2019
Beste ouder,
Beste speler,
In deze nieuwsbrief delen we graag nog een paar nieuwigheden met jullie.

LEVERING UITRUSTING





Hier en daar ontbreken nog een paar stukken en sommige spelers hebben hun uitrusting nieuw
besteld en nog niet ontvangen. 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.
Spelers die toch nog een extra onderdeel willen bestellen, kunnen een fiche invullen om een
bijbestelling te plaatsen of een email sturen naar kledij@kvkninove.be. Nieuwe bijbestellingen
zullen echter pas eind oktober worden doorgegeven.

PLOEGVOORSTELLING JEUGDPLOEGEN ZATERDAG 29 SEPTEMBER



Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid op de ploegvoorstelling van afgelopen zaterdag. Neem
zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina KVK Ninove Jeugdwerking, waar een aantal zeer
mooie foto’s te vinden zijn.
De fotoshoot zal gepland worden zodra de wedstrijduitrusting beschikbaar is.

KVK NINOVE ROCKT NU ZATERDAG 6 OKTOBER 2018
We doen graag nog een laatste oproep om zoveel mogelijk aanwezigen op te trommelen op deze
activiteit ten voordele van onze jeugdwerking. De opbrengst van activiteiten ging in het verleden reeds
naar de aankoop van een defibrillator, nieuwe doelen, trainersmateriaal, huur van het terrein te
Pollare, sporthal Ninove en PTI....
Heb je zaterdag al andere plannen, dan kan je via de trainers of via het jeugdbestuur ook gewoon een
steunkaart kopen.
Bedankt aan alle medewerkers voor hun inzet om van deze activiteit een succes te maken.
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GEEN TRAINING OP 1 NOVEMBER 2018
Noteer alvast dat er geen trainingen plaatsvinden op 1 november! Deze traingingen werden alvast
ook verwijderd uit de agenda planning in ProSoccerData.
SINTERKLAASFEEST MET JEUGDDISCO OP 7 DECEMBER
De Sint brengt een bezoekje aan onze jeugdspelers van de onderbouw. Na de training volgt er een
Sinterklaasfeest met een special act. De Sint nodigt alle spelers uit voor de kinderdisco, die zal
gekoppeld worden aan het Sinterklaarsfeest (en dus niet aan KVK Ninove rockt op 6 oktober). Meer
informatie over het Sinterklaasfeest volgt.
HANDIGE EMAILADRESSEN
Hieronder vind je een aantal handige emailadressen, die de communicatie met de diverse
betrokkenen kan vergemakkelijken voor jullie:









Onze divas kan je bereiken via divas@kvkninove.be
De leden van ons hoofdbestuur, kan je mailen via hoofdbestuur@kvkninove.be
De leden van het jeugdbestuur, kan je bereiken via jeugdbestuur@kvkninove.be
Vragen over publiciteit en sponsoring, kan je richten tot publiciteit@kvkninove.be
Vragen of suggesties voor onze scoutingcel, stuur je naar scouting@kvkninove.be
Onze jeugdcoördinator Johan, kan je ook eenvoudig bereiken via tvjo@kvkninove.be
Vragen voor het secretariaat en de gerechtigde correspondent, stuur je naar
secretariaat@kvkninove.be
Vragen omtrent onze spelersuitrusting kan je richten tot kledij@kvkninove.be

Sportieve groeten,
Johan Hertveldt
TVJO – KVK Ninove

Jeugdbestuur
KVK Ninove

