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ONZE BESTE WENSEN!
Verder in deze nieuwsbrief:
Blz 2: niet te missen nieuws!
Blz 4 : wie heeft de
Florentientjeswedstrijd
gewonnen?
Blz 5: noteer alvast in jullie
agenda

Uiteraard willen we jullie vanuit het jeugdbestuur onze beste
wensen overmaken. We kijken samen met jullie hoopvol uit naar
een jaar waarin klein en groot kunnen inhalen wat ze in 2020
hebben moeten missen.
We wensen jullie in de eerste plaats een goede gezondheid. Het
cliché wil dat dit het belangrijkste is en dat hebben we tijdens
het afgelopen jaar meer dan eens beseft. Daarnaast wensen
we jullie alle kleine en grote gelukjes waar jullie naar uitkijken, in
jullie gezin en samen met jullie familie en vrienden.
We kunnen het natuurlijk ook niet laten: we wensen al onze
spelers en trainers heel veel voetbalplezier. Voor iedereen die de
trainingen mist, of de matchen, of de techniektraining, of de
keepertraining, of gewoon het samen voetballen: we hopen
echt dat 2021 ons zo snel mogelijk toelaat om jullie allemaal
opnieuw te verwelkomen. Spelers U15 en U17: we denken hierbij
uiteraard in de eerste plaats aan jullie.

GROOT NIEUWS !
Eerst even een blik achter de schermen bij onze
jeugdvoetbalploeg op dit moment.
Conclusie nr. 1: We vergaderen nog steeds evenveel, alleen
dan wel digitaal. Een vast agendapunt is Covid-19: evaluatie
clubmaatregelen, stand van zaken, actualiteit, … We proberen
op te volgen wie wat beslist op welk niveau en wat dit concreet
voor onze club, trainers en spelers betekent. En vaak moeten we
wachten op beslissingen hier en beslissingen daar. Niet evident,
maar we doen ons best.

#sportersbelevenmeer

Conclusie nr. 2: We houden ons budget heel goed in de gaten.
We weten allemaal dat het voor alle verenigingen best wel pittig
is op dit moment. Er vallen heel wat inkomsten van
evenementen en kantine weg. Gelukkig konden we dit seizoen
rekenen op heel wat enthousiaste sponsors en was ook de
Florentientjesverkoop een groot succes (meer daarover verder in
de nieuwsbrief). Momenteel kunnen we het wegvallen van
evenementen dus goed opvangen. Tegelijkertijd bekijken we in
onze budgetoefeningen ook welke compensatie van lidgeld er
mogelijk zou kunnen zijn. Hierover zullen we pas op het einde

van het seizoen kunnen beslissen, als de volledige impact op alle ploegen in kaart gebracht kan
worden.
Conclusie nr. 3: We willen en moeten ook vooruitkijken. Januari is traditioneel de periode waarbij de
voorbereidingen voor het volgende seizoen gestart worden. En dat brengt ons bij het grote nieuws…
We hebben met KVC Wingene een duidelijke visie: we willen de jeugd laten doorstromen naar de
eerste ploeg. Dit seizoen stond KVC Wingene er met een vernieuwde ploeg en de beloften in vierde
provinciale. Ze hebben zich natuurlijk veel te weinig kunnen laten zien, maar volgend seizoen komt
dat helemaal in orde.
Één schakel ontbrak echter nog. Één schakel in ons plan en in de visie van het jeugd- en
hoofdbestuur.
Een ploeg U21!!!
Jawel, je leest het goed. We starten volgend seizoen met een ploeg U21. We willen zo aan onze jeugd
de kans geven om na de U17 bij KVC Wingene te kunnen blijven voetballen, als de stap naar de
beloften nog te groot of op dat moment niet opportuun is. Op die manier maken we onze belofte
qua doorstroming waar en op die manier kunnen we onze voetballende jeugd aan het voetballen en
bij KVC Wingene houden.
Alle tweedejaars U17 worden uiteraard door ons gecontacteerd. Ken je zelf nog spelers van 17, 18, 19
of 20 jaar die hierin geïnteresseerd zouden kunnen zijn? Laat ze contact opnemen met
jeugd.kvcwingene@gmail.com.
Uiteraard zijn ook alle andere spelers meer dan welkom. We hopen trouwens ook nog enkele andere
leeftijdscategorieën te kunnen versterken (met name geboortejaar 2013, 2011 en geboortejaar 2008).
Proeftrainingen blijven ook nog altijd mogelijk.
We zijn heel enthousiast over dit nieuwe project. We zijn er zeker van dat dit voor onze club en onze
spelers een belangrijke stap is naar de toekomst toe.
Binnenkort zullen jullie onze oproep voor nieuwe spelers zeker op Facebook zien passeren. Delen jullie
mee? Een nieuwe ploeg betekent natuurlijk ook dat we ook bij de trainers op zoek zullen gaan naar
versterking. Kennen jullie geëngageerde mensen die bij onze geweldig leuke trainersgroep passen?
Laat het ons weten!

TERUGBLIK
Ook al kon heel veel niet doorgaan zoals we in het begin van het seizoen voorzien hadden, we
hebben de afgelopen maanden zeker ook niet stil gezeten! We nemen jullie graag mee voor een
korte terugblik.
Start ouderraad
Op 6 oktober hadden we onze startvergadering van de ouderraad. Ja, toen mochten we nog op
veilige afstand maar wel live vergaderen in de kantine.
Met een mooie mix van ouders konden we toen al een eerste keer van gedachten wisselen en op
bepaalde vragen antwoorden. Nadien werd het voetbal stilgelegd en kon ook de
opvolgingsvergadering helaas niet meer doorgaan.
Uitstel is in deze ook zeker geen afstel. Zodra het kan, komen we nog eens bij elkaar.

Heb je in tussentijd vragen of heb je de startvergadering gemist en ben je er de volgende keer graag
bij? Contacteer ons op jeugd.kvcwingene@gmail.com!
Sinterklaas
Het sinterklaasfeest dat we traditiegetrouw voor onze jongste spelers voorzien kon natuurlijk niet
doorgaan. Sinterklaas zou natuurlijk Sinterklaas niet zijn, als hij zich daar zomaar zou bij neerleggen.
Sinterklaas kwam al gauw met een alternatief voorstel want hij wou toch iets extra doen voor onze
spelers.
Hij had een ambitieus plan, maar kon dat niet alleen dus vroeg Sinterklaas hulp aan ons, aan Okay
Wingene en aan Biopack.
Met hun hulp is Sinterklaas erin geslaagd om dit jaar alle KVC-spelers te verrassen. Aan de reacties te
zien, smaakte het snoepgoed bij onze oudere spelers minstens even goed!

-

Met dank aan:

Florentientjes
Een traditie die zelfs in Coronatijden niet mocht ontbreken, is onze Florentientjesverkoop! Dit is steeds
een zeer gewaardeerde actie in de eindejaarsperiode en voor ons als jeugdwerking dubbel zo
belangrijk aangezien andere initiatieven en inkomsten weggevallen zijn.

We zijn er met goede moed en de hulp en ervaring van Xavier Deschilder aan
begonnen. We introduceerden als nieuwigheid de grote dozen aan een
voordeelprijs en die hebben echt wel succes gehad! We konden zelf enkel via
mail en Facebook reclame maken en het deed ons dan ook deugd om te zien
dat vele onder jullie mee op de kar gesprongen zijn en echt hun best hebben
gedaan om Florentientjes te verkopen. (We vermoeden toch dat jullie ze niet
allemaal zelf hebben opgegeten 😉) Ook onze verkoop aan bedrijven liep heel
goed en dat deed het aantal bestellingen boosten.
En zo zijn we er allemaal samen in geslaagd om meer dan 14 000 Florentientjes
te verkopen. Jawel je leest het goed, bakker Danny heeft zijn werk gehad met
onze bestellingen!
We zijn natuurlijk niet vergeten dat we jullie ook iets beloofd hadden… De ploeg die per speler de
meeste Florentientjes verkocht, mocht zich aan een verrassing verwachten. Het moet gezegd dat
twee ploegen meer dan hun best gedaan hebben met een verkoop van meer dan 10 doosjes (grote
omgerekend naar kleine doosjes om eerlijk te kunnen vergelijken) per speler…
Op de tweede plaats staat de U15: proficiat mannen!
En op de eerste plaats staat de U12 ! ! ! Met een gemiddelde van meer dan 11 doosjes per speler zijn
jullie de terechte winnaar.
En de prijs?
Zodra de omstandigheden het toelaten wordt iedereen van de U12 getrakteerd op frietjes met
frikandellen! (en ja, mayonaise en ketchup worden zeker ook voorzien 😉)
Voor de ploegen die niet gewonnen hebben: volgend seizoen krijgen jullie een nieuwe kans!

WIST JE DAT...
... wij ondertussen ook enkele nieuwe trainers mochten verwelkomen?
Orlando Claeyssens heeft onze groep vervoegd als trainer U15. Hij heeft heel veel ervaring als trainer
en is een echte aanwinst voor de KVC-familie.
Frederiek Van Coillie is er bijgekomen voor de U11, een zeer welkome ondersteuning van Marino en
Martijn.
Succes heren!
... wij onze sponsors via Facebook in de aandacht proberen te zetten? Aangezien wedstrijden nog
niet mogelijk zijn en de kantine dicht blijft, zetten we onze sponsors via de Facebookpagina KVC
Wingene vzw in de kijker. Volg de pagina en deel onze berichten! Onze sponsors zullen je dankbaar
zijn.
… wij nu ook op Instagram te vinden zijn? Je vindt ons onder (hoe kan het ook anders?) kvcwingene.

NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA

Ook dit jaar gaan we voor een paaseierenverkoop!
Iedereen die ze vorig jaar geproefd heeft, zal het kunnen beamen: onze paaseieren
zijn echt lekker. Grote holle eieren of liever een assortiment kleintjes? Binnenkort
lanceren we onze actie!

Save the date!
Onze zomerstage gaat door van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 6 augustus!

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

