KVC Wingene jeugdnieuws
april 2020

EEN KLEINE TERUGBLIK
Oproep: steun onze
sponsors en koop lokaal!
Veel handelaars en lokale
bedrijven lijden onder de
coronacrisis. Laten we ze
een hart onder de riem
steken door er nu voor hen
te zijn, zoals zij onze
jeugdwerking al jaren
ondersteunen!
#steun onze sponsors!
#koop lokaal!

We danken iedereen voor het afgelopen seizoen, dat helaas zo
abrupt geëindigd is. We zaten nog vol plannen: ons
paasontbijt, een eindeseizoensactiviteit… We zullen moeten
afwachten hoe de maatregelen evolueren en of we nog de
kans zullen krijgen om iets te organiseren als afsluiter van het
voetbalseizoen.
We danken jullie ook voor de paaseierenverkoop. Alle
bijdragen, de kleine en de grote, hebben er samen voor
gezorgd dat we met onze eerste paaseierenactie een mooi
resultaat hebben behaald: er werden 918 zakjes verkocht! De
eieren zijn ook overal in de smaak gevallen, dus deze actie
wordt wellicht een blijvertje.
De topverkopers waren: Van Doorneveldt Liam (U9), Van de
Walle Axl (U13), Smekens Ares (U15) en Terryn Levi (Ketfoot+). Zij
werden getrakteerd op een grote paashaas.
Proficiat!

We hebben het paasontbijt moeten annuleren, maar wilden
zeker niets verloren laten gaan. De paaseitjes die voorzien
waren voor de paaseierenraap, gesponsord door koffie
Rombouts hebben een mooie bestemming gekregen: Bieke
Van Hollebeke heeft doopsuikerdoosjes laten versieren door
Wingense kinderen, deze werden gevuld met onze paaseitjes,
en ze werden gedoneerd aan Amphora, Mivalti en het
psychiatrisch centrum in Beernem.
We hebben ondertussen ook het inschrijvingsgeld van het
paasontbijt teruggestort aan wie al betaald had.

EN NU DE BLIK VOORUIT
De opbrengst van de paaseierenverkoop steken we integraal in de jeugdwerking van volgend jaar.
Zoals we jullie ook al konden bevestigen, mogen we volgend jaar opnieuw provinciaal voetbal
aanbieden.
Jullie krijgen bij het begin van de zomer de concrete info over wanneer de trainingen voor jullie
kind(eren) precies beginnen en wie jullie trainer zal zijn. Veel hangt uiteraard nog af van de timing
van de afbouw van de coronamaatregelen.
Kennen jullie vriendjes, familie…die misschien ook wel eens willen ontdekken hoe leuk het bij KVC
Wingene is? Ze mogen altijd vrijblijvend contact opnemen met onze TVJO Bram Lucker. We zullen
wellicht nog geen vriendjesdag kunnen organiseren, maar uitstel is geen afstel!

ONZE VISIE OP HET SEIZOEN ’20 – ‘21
Aangezien ook infovergaderingen op dit moment niet aan de orde zijn, geven we jullie via deze
nieuwsbrief graag ook nog een beetje uitleg over onze visie op het komende seizoen.
Prioriteit 1: Verder bouwen op de fundamenten die dit jaar gelegd zijn: kwaliteitsvolle trainingen en
veel voetbalplezier. We werken ook aan een draaiboek voor vervangtrainingen zodat we sneller
alternatieven kunnen aanbieden als de weersomstandigheden het niet toelaten om op onze velden
te trainen.
Prioriteit 2: Vorming en ondersteuning voor de trainers: zodra het toegelaten is krijgen onze
jeugdopleiders verschillende interne vormingen en een aantal trainers zal ook de opleidingen bij
Voetbal Vlaanderen volgen.
Prioriteit 3: Zoals jullie weten maakt onze eerste ploeg een doorstart in 4de provinciale met als doel de
doorstroming van de eigen jeugd naar de eerste ploeg mogelijk te maken. Hieraan bouwen we
volgend seizoen ook verder zodat we in het seizoen ’21 – ’22 opnieuw kunnen aantreden met een
U21-ploeg en we ten laatste binnen 5 seizoenen over een eerste elftal beschikken dat bestaat uit
minstens 50% eigen opgeleide jeugdspelers.
Prioriteit 4: Betrokkenheid van spelers en ouders. We hopen jullie te zien naast de voetbalvelden, in
de kantine, op onze evenementen… want samen zijn we KVC Wingene en doen we deze ploeg
leven. We gaan uiteraard verder met de ouderraad en zoeken daarvoor zeker ook nog mensen
zodat alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. Doel is een vijftal vergaderingen per seizoen. Daarnaast
kunnen we voor het Sinterklaasfeest, het indoortornooi, het paasontbijt… ook steeds helpende
handen gebruiken.

INSCHRIJVEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN ’20 - ‘21
Vanaf 10/05/20 zal het mogelijk zijn om via de website van KVC Wingene in te schrijven voor het
komende seizoen. Wij verwachten de inschrijvingen van onze huidige spelers uiterlijk 15/06/20, maar
om praktische redenen vragen we jullie zo vroeg mogelijk in te schrijven. Dit geeft ons de kans om de
ploegen optimaal samen te stellen en de ploegen in te schrijven voor volgend seizoen.
We hadden een indexering van het inschrijvingsgeld voorzien, maar omwille van het abrupte einde
van het vorige seizoen en aangezien de coronacrisis heel veel mensen treft, hebben we beslist om
dit niet te doen. Belangrijk: de tweewekelijkse techniektraining vanaf U8 tot en met U13 zit ook nog
steeds in het inschrijvingsgeld vervat. Nieuw: voor de U15 en U17 wordt ook tweewekelijks een extra
training voorzien die zich toespitst op blessurepreventie, kracht, loopcoördinatie…

Concreet blijft het inschrijvingsgeld dus als volgt:
U6 – U7:
250 euro
U8 – U9:
275 euro
U10 – U13:
300 euro
U15 – U17:
325 euro
20 euro korting voor een 2de, 3de ... kind uit hetzelfde gezin.
Ketfootplus: 90 euro
Betaling splitsen over 2 termijnen is mogelijk:
de eerste schijf (50%) tegen 15/06/20
de tweede schijf (50%) ten laatste op 08/08/20
Inschrijvingsgeld te storten op rekening BE57 3631 0275 1635 met vermelding van naam +
toekomstige ploeg.
Zoals eerder vermeld wordt het inschrijvingsgeld verhoogd met 25 euro als een speler zich nu eerst
officieel uitschrijft en dan opnieuw inschrijft. De bond rekent ons hier namelijk een extra kost voor
aan. Wie niets doet, blijft ingeschreven bij de bond en heeft deze extra kost dus uiteraard niet.
Met het nieuwe jeugdbestuur zijn we ambitieus om de jeugdwerking terug te doen groeien, de
kwaliteit nog te verbeteren en ervoor te zorgen dat de Wingense jeugd van voetbal kan genieten
dicht bij huis! We zullen volgend seizoen dus zeker een aantal evenementen en acties organiseren
om de KVC- Wingene familie samen te brengen en extra inkomsten te genereren om alles
betaalbaar te houden.
Uiteraard zoeken we ook sponsors. Heb je zin of ken je iemand die zijn steentje wil bijdragen tot de
jeugdopleiding? Contacteer dan Stefaan Verhelle (stefaan@munckenei.be)! Sponsoring is reeds
mogelijk vanaf 50 euro.

DE KLEDIJ
We weten door de coronamaatregelen ook nog niet wanneer we de pasdagen zullen kunnen
organiseren, maar dit kunnen we jullie wel al bevestigen: dit jaar zullen we jullie drie pakketten
aanbieden waaruit jullie zullen kunnen kiezen.
Belangrijk blijft natuurlijk de basisuitrusting: elke speler wordt voor een wedstrijd in de KVC Wingenetraining aan het verzamelpunt verwacht en zal ook met de KVC Wingene-voetbalkousen moeten
spelen. Tot de basisuitrusting hoort ook een KVC Wingene-voetbaltas, die gratis aangeboden wordt
bij aansluiting.
Aangezien niet iedereen elk jaar behoefte heeft aan een nieuwe training, maar misschien wel aan
andere zaken, zullen we dit seizoen de keuze laten uit 3 pakketten.
Basispakket 1: trainingsjas + trainingsbroek + kousen
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Basispakket 2: short + kousen + kleine rugzak of grote sporttas of sweater
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Basispakket 3: short + 2 paar kousen + windbreaker of regenjas
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Zo kiest iedereen voor zijn speler(s) wat je het komende seizoen het beste kan gebruiken. Uiteraard is
het zowel tijdens de pasdagen als via de KVC Wingene-webshop ook steeds mogelijk om nog extra
kledij te bestellen.
Voor de keepers vanaf U10 die regelmatig de keepertraining volgen, wordt 1 paar
keeperhandschoenen voorzien als deel van het kledijpakket.

EERSTVOLGENDE EVENEMENT
Zomerstage
Van 3 t.e.m. 7 augustus vindt onze geweldige voetbalstage al voor de
12de maal plaats! Alle spelers van geboortejaar 2014 t.e.m. 2005 zijn
welkom voor een week vol voetbalplezier.
Inschrijven kan via zomerstagekvc@hotmail.com met vermelding van de
naam, geboortedatum, GSM-nummer en medische gegevens.
Betalen via overschrijving BE06 6528 1303 8322.
Inschrijvingsgeld bedraagt 125 euro. Een volgende speler uit hetzelfde
gezin betaalt 115 euro.

EN WIE ZIJN WIJ NU WEER?
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief konden lezen, zijn we dit jaar gestart met een nieuw jeugdbestuur.
Jeugdvoorzitter: Stefaan Verhelle - stefaan@munckenei.be
Sportieve cel jeugd: Bram Lucker - bram.lucker@telenet.be
Penningmeester en vertegenwoordiger ouderraad: Elke Kindt – jeugd.kvcwingene@gmail.com
Evenementen: Peter Vanderschaeghe - Peter.vanderschaeghe@telenet.be
Secretaris: Lien Van Damme - lientjevandamme@yahoo.com
Gerechtelijk Correspondent: David Velghe - kvcwingene@telenet.be
Uiteraard is er nog plaats voor jou! Heb je zin om af en toe een handje te helpen, wil je eens een
vergadering van de ouderraad bijwonen of heb je interesse in het jeugdbestuur? We horen het
graag! Contacteer ons via: jeugd.kvcwingene@gmail.com of spreek gewoon een lid van het
jeugdbestuur aan!
Stefaan Verhelle - Elke Kindt - Bram Lucker
Peter Vanderschaeghe - Lien Van Damme

