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SEIZOEN ’20-’21: WE ZIJN GESTART!
Verder in deze nieuwsbrief:
Blz 2 : Drank en koek bij
wedstrijden, verloren
voorwerpen…
Blz 4 : Maak eens kennis
met… Jordy Vermeire,
onze Referee Ambassador!
Blz 5 : Noteer alvast in jullie
agenda

Afgelopen weekend werd het officiële begin van de competitie
afgetrapt. De eerste matchen zijn achter de rug, er werd heel
wat gescoord en vooral genoten.
Met deze nieuwsbrief geven we jullie graag nog wat praktische
informatie.

KLEDIJ
We organiseren nog een pasdag op zaterdag 26 september van
9h-12h in de cafetaria onder de kantine.
Nieuwe spelers kunnen dan komen passen en hun
basiskledijpakket bestellen, als ze dit nog niet gedaan hebben.
Dit is ook het moment waarop alle spelers nog (bij)bestellingen
kunnen doen. Bij de effectieve start van het seizoen blijkt
traditioneel toch nog iets net te groot of te klein of vergeten te
zijn…
Dus geen paniek: op de pasdag kan je nog eens langskomen
(en kan je ook ter plaatse betalen) of je stuurt ons het
bestelformulier ten laatste 26/09/2020 door en schrijft het juiste
bedrag over op de rekening: BE57 3631 0275 1635. Alles wat in
de basispakketten zit, is ook apart verkrijgbaar en kan dus nog
bijbesteld worden.
Weet ook: kousen en drinkflessen zullen ook steeds in de kantine
te koop zijn aan 8 euro!

DRINKFLESSEN
Dankzij onze sponsor TAXI BRACKE (tevens
papa van onze U7-speler Storm Bracke)
kunnen we aan alle spelers en trainers van de
jeugd, beloften en eerste ploeg een
gepersonaliseerde drinkfles bezorgen. Deze
flessen worden de komende dagen aan de
spelers uitgedeeld. Helemaal Covid-19-proof!
Wij vragen dan ook om vanaf nu enkel deze
drinkflessen te gebruiken bij wedstrijden maar
ook zoveel mogelijk op training. Voorlopig

hebben we nog geen kraantje met drinkbaar water, vul de fles thuis dus zeker volledig.

DRANK EN KOEK BIJ WEDSTRIJDEN
Het is ondertussen een goede gewoonte in onze club. Onze spelers verdienen na een wedstrijd toch
net iets extra. Daarom hebben we vanuit het jeugdbestuur beslist om vanaf 12 september opnieuw
een koek en een drankje ter beschikking te stellen.
Thuismatch: een suikerwafel en een drankje (water, fruitsap of chocomelk) per speler
Wedstrijd op verplaatsing: een suikerwafel per speler

VERLOREN VOORWERPEN
We moeten het jullie niet zeggen…die verloren voorwerpen zijn een hele boekhouding op zich.
We spreken daarom graag het volgende met jullie af.
In de kantine (links van de toog) staat een bak met ‘Verloren voorwerpen’ op. Alle verloren
voorwerpen worden daarin gedurende een maand bijgehouden. Kijk dus regelmatig eens in de bak
om te zien of er niet toevallig iets van jouw kind in zit.
Gouden tip: genaamtekende kledij vindt (bijna) altijd zijn weg naar de eigenaar terug! Doe aub die
moeite, en niet enkel voor trainings, maar ook voor thermische kledij en dergelijke. Van boxershort
over handdoek tot brooddoos… je kan het zo gek niet bedenken of het is de afgelopen jaren wel al
de revue gepasseerd!

EHBO
Dankzij Apotheek De Loore hebben we ons jeugdsecretariaat kunnen uitrusten met een
spiksplinternieuwe EHBO-set !
Dankjewel!

PROSOCCERDATA
We hebben jullie in juli een handleiding voor PSD (ProSoccerData) bezorgd. Ondertussen heeft
ProSoccerData zelf ook voor een tutorial gezorgd:
https://www.youtube.com/watch?v=IzY5RwHVddU&feature=youtu.be
Heb je onze handleiding nog niet ontvangen? Contacteer ons op jeugd.kvcwingene@gmail.com en
we sturen hem door!

FORMULIER MUTUALITEITEN
Jullie kunnen via het ziekenfonds een tussenkomst krijgen in het inschrijvingsgeld bij een sportclub.
Aarzel niet om ons de ingevulde formulieren via de trainers te bezorgen. We doen dan zeker het
nodige!

EXTRA SPONSOR IN DE VERF
Net na de publicatie van onze infobrochure waarin we alle truitjes
voorgesteld hebben, kregen wij het goede nieuws dat er een extra sponsor
gevonden werd voor de shortjes van de volledige bovenbouw. Wij willen ERA
VASTGOEDCENTRUM dan ook van ganser harte danken voor de steun die zij
ons bieden.

WIST JE DAT...
... wij in het begin van het seizoen 125 nieuwe ballen aankochten om alle ploegen op een goede
manier te laten trainen en wedstrijden spelen? Daarnaast hadden we voor onze ploegen ook nieuwe
ballenzakken voor wedstrijden, verschillende ballenzakken voor trainingen en 400 nieuwe
trainingshoedjes (alias potjes) nodig. Ook kochten wij voor alle spelers hesjes zodat zij corona-proof
met eigen hesjes kunnen trainen. De vaste keepers krijgen nog een paar nieuwe
keeperhandschoenen.
Al deze noodzakelijke aankopen kosten geld, veel geld. Voor onze ploeg U17 werden deze kosten
integraal gedragen door MAYFAIR te Tielt, tevens mama van U17-speler Charles Windels. Dank je wel
hiervoor!

Ken je iemand die deze kosten voor één van onze andere ploegen wil dragen, neem dan contact op
met jeugd.kvcwingene@gmail.com

HESJES: EEN KLEINE CORRECTIE
Wij hadden gecommuniceerd dat alle spelers een hesje mee naar huis zouden krijgen. We hebben
gemerkt dat dit zelfs voor de oudere ploegen niet altijd van een leien dakje loopt. Voor de ploegen
tot en met U10 is het daarom mogelijk dat de trainer beslist om de hesjes zelf bij te houden en voor het
wassen in te staan. Alle hesjes zijn wel genummerd en op training worden er geen hesjes onderling
uitgewisseld.

DE KVC-FAMILIE BREIDT UIT
Deze week vernamen we het leuke nieuws dat onze trainer Jeffrey
Soenen op 8 september papa werd van een flinke dochter Elonie.
We wensen Jeffrey en zijn verloofde Tatjana heel veel geluk met hun
schattige dochter Elonie.

Ook Trainer Martijn Debaene werd papa van een flinke zoon Julien.
Ondertussen is Julien al enkele maandjes oud. Zijn vriend Sam kijkt er al
ongeduldig naar uit om met Julien op pad te gaan.
Heel veel geluk en een mooie toekomst voor Julien, Martijn en mama
Jade.
Ps: Martijn en Jeffrey, vanaf september 2025 zijn Elonie en Julien van
harte welkom om hun eerste voetbalervaringen op te doen bij KVC
Wingene! Noteer dit alvast in jullie agenda 😉

MAAK EENS KENNIS MET:
5

vragen aan onze Referee Ambassador Jordy Vermeire
1.

Dag Jordy, kan je jezelf even kort voorstellen?

Ik ben Jordy Vermeire, 25-jaar. Voor vele binnen KVC geen onbekend gezicht.
Naast het Referee Ambassadorship ben ik leerkracht grafische aan het VTI te
Brugge en verzorg ik seminaries voor SBM en Syntra. Alsook actief met een eigen
content creatie bedrijf Twope.
Naast het grafische professionele leven ben ik ook Professional Match Official in
Betaald Voetbal (1A & 1B)
2. Wat doet een Referee Ambassador precies?
Een Referee Ambassador zorgt ervoor dat er een volledige omkadering is voor de arbitrage bij
onder -en middenbouw. Als RA sta ik in om de (nieuwe) clubscheidsrechters te begeleiden
tijdens hun wedstrijden. Maar daarnaast waak ik ook over de fair play en het respect op en
rond het veld.
3. Wat betekent KVC Wingene voor jou?
KVC betekent voor mij meer dan enkel maar voetbal en arbitrage. Het totaal plaatje van een
club die groeiend is met accenten op jeugdopleiding, amusement, samenhorigheid,
respect, ...
Het is dan ook fijn om de Referee Ambassador te zijn van een groep clubscheidsrechters die
deze zelfde waarden meedragen.
4. Waar ligt het komende seizoen jouw focus op?
Komend seizoen ligt mijn focus terug bij het rekruteren van nieuwe clubscheidsrechters en deze
opleiden zodat ze alle jeugd wedstrijden kunnen leiden zonder enig probleem en met veel
plezier en passie.
Daarnaast blijft mijn focus liggen op de twee belangrijkste waarden van het voetbal. En deze
zijn zeker niet de uitslag en het individueel succes. Voor mij gaat het om respect en fair play.
Deze waarden moeten gedragen worden door de voltallige KVC-familie en dit is dan ook mijn

taak om ze mee te geven aan de KVC-familie. Gaande van spelers, trainers, supporters,
bestuur, ...
5. Wat wil je nog meegeven aan onze ouders & spelers?
Aan de spelers geef ik graag mee dat ze mij steeds kunnen contacteren om
clubscheidsrechter te worden. Het is een unieke ervaring als voetballer, maar ook als persoon.
Ook de ouders wil ik aanmanen om hun voetballende kinderen even warm te maken voor de
arbitrage. Het is een hobby die meer is dan enkel de 90 minuten voetbal. Het zorgt voor een
totaal-ontwikkeling van je zoon of dochter. Dan spreken we over vertrouwen, leiderschap,
beslissingen nemen, groepsdynamiek, matuur worden en dan vergeet ik er nog enkele.
Bij interesse kan je mij steeds aanspreken op KVC of via de verschillende communicatiekanalen.
Bedankt Jordy!

NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA

Infosessie afgevaardigden op woensdag 16 september om 19h30
Voor alle geïnteresseerden is er volgende week woensdag in de kantine een
infosessie, geleid door onze Referee Ambassador Jordy Vermeire, over de rol van
afgevaardigde in onze club. Ben je al afgevaardigde of overweeg je om dit te
worden? Kom dan zeker luisteren!
Pasdag op zaterdag 26 september van 9h-12h
Extra bestellingen via bestelformulier ook mogelijk. Indienen ten laatste op 26
september.
Kousen en drinkflessen: steeds te koop in de kantine!
Voor U6 tot en met U9: Sint komt op woensdag 2 december!
Net zoals vorig jaar organiseren we opnieuw een sinterklaasfeestje voor de spelertjes U6
tot en met U9. We voorzien heel wat lekkers, veel voetbalplezier en als ze braaf
geweest zijn komt de Sint zelf misschien wel langs?

Heb je nog vragen? Contacteer ons op jeugd.kvcwingene@gmail.com!
Stefaan Verhelle - Elke Kindt - Bram Lucker
Peter Vanderschaeghe - Lien Van Damme

