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EHBO OPLEIDING
“VEILIG VOETBALLEN”
Beste collega,
Beste ploegafgevaardigde,
Op maandag 24 maart en maandag 31 maart vindt op onze club de EHBOopleiding "Veilig voetballen" plaats.
Hoe inschrijven?
• Inschrijven mogelijk via http://www.coacheducation.be (na registratie)
• De inschrijving is definitief na betaling van 15 € op rekeningnummer (IBAN: BE
76 7330 5502 4995 - BIC: KREDBEBB) VFV, Houba de Strooperlaan 145, 1020
Brussel met vermelding van naam, voornaam en "EHBO-locatienaam".
• Betalingsbewijs en identiteitsbewijs dienen bij aanvang van de eerste les
voorgelegd te worden.
Ouders, supporters of externen mogen ook inschrijven voor deze EHBO-cursus.
Wanneer?
De EHBO-cursus verloopt steeds van 18u30
tot 22u30 op maandag 24 maart en maandag 31 maart
Waar?
Kantine KVK Ninove
Aantal uren
8 lesuren - 2 avonden van 4 lesuren. (18u30 tot 22u30)
Toelatingsvoorwaarden
• Geen
!!! KVK Ninove betaalt het inschrijvingsgeld van de ploegafgevaardigden die
aan deze cursus deelnemen volledig terug !!!
Wees er vlug bij want de plaatsen zijn beperkt!
Indien vragen of opmerkingen: laat mij gerust iets weten: cobbaert_k@hotmail.com
of 0479/ 82 00 45.
met sportieve groeten
Cobbaert Koen
TVJO KVK Ninove

Carnaval Ninove 2014

Medewerkers gezocht voor zaterdag 08/03
zondag 09/03 en maandag 10/03 2014.
Beste medewerker,
De Raad van Bestuur en het Jeugdbestuur van KVK Ninove wensen de financiële middelen te
verhogen, om nog betere omkadering van het jeugdsportbeleid en de doorstroming naar eerste
ploeg en/of beloftenelftal te verbeteren. Samen willen wij een stapje hoger zetten, zowel voor
onze eerste ploeg als voor onze jeugdploegen, om nationaal voetbal te spelen.
Wij nemen daarom het initiatief een carnavalscafé open te houden op zaterdag 8, zondag 9 en
maandag 10 maart tot op dinsdagvoormiddag 11 maart, in het gewezen café Buscemi op de
Graanmarkt. Wij hebben hiervoor een aantal medewerkers nodig. Hoe meer medewerkers, hoe
kleiner de inspanning van duurtijd van medewerking. Wij stellen groepjes van 10 personen in het
vooruitzicht voor een beperkte medewerking van 4 à 5 uur.
Wie hier wil aan meewerken kan zijn naam opgeven zie mail naar jd.timmermans@skynet.be of
via gsm 0494/ 63 65 09.
Met dank vooraf en sportieve groeten,
Namens KVK Ninove, Jacques Timmermans, voorzitter.

Jeugdvoorzitter
Mario Van Eeckhoudt

VERKOOP VAN SJAAL, POLO’S EN MUTSEN .

Jeugdcoördinator
Steven Van Opdenbosch
TVJO
Koen Cobbaert

Leden jeugdbestuur
Jacques Timmermans
Sven Thienpont
Secretariaat
HUBERT VAN DEN BERGHE
054/ 33 42 57
vkninove@skynet.be
Openingsuren secretariaat
IEDERE VRIJDAG
VAN 18U00 TOT 19U45
K.V.K. NINOVE
DENDERSTRAAT
9402 MEERBEKE

Bestellen kan via leden ven het jeugdbestuur

VOLG ONS OOK ONLINE VIA . . .

WWW.KVKNINOVE-JEUGD.BE

en via FACEBOOK

Uitschrijven nieuwsbrief kan via mail naar kvkninove-jeugd@skynet.be of via de jeugdwebsite

