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EEN COVID-SEIZOEN
Dienstmededeling:
Op het moment dat de
pleinen ingezaaid worden zijn
ze niet toegankelijk om
recreatief te voetballen.
Zodra ze weer sterk genoeg
zijn, mogen de spelers buiten
de KVC-trainingen zeker ook
op onze pleinen voetballen,
behalve op plein 1. Gelieve
jullie kinderen nooit op plein 1
(met de tribune) te laten
voetballen, we hebben veel
problemen met de netten
van de doelen en de
grasmaaier.

Alvast bedankt!

We komen aan het einde van een zeer vreemd voetbalseizoen.
Covid-19 heeft een immense impact gehad. We willen dus
starten met een hele grote dankjewel. Dankjewel aan de
ouders om zo flexibel te zijn en met steeds wijzigende bubbels
en planningen rekening te houden. Dankjewel aan de spelers
om er de moed in te houden en te komen trainen zonder
uitzicht op wedstrijden. Dankjewel aan de trainers die een
ongekende flexibiliteit en inzet hebben getoond dit seizoen. Ze
hebben steeds alles in het werk gesteld om onze spelers te
laten voetballen en hebben oneindig veel handjes en ballen
ontsmet.
Dankjewel iedereen!
Concreet eindigen we het seizoen op zondag 16 mei. Dankzij
de gemeente die uitzonderlijk de voetbalpleinen gefaseerd
laat inzaaien, kunnen we veel langer trainen dan andere jaren.
De laatste voetbalweken zullen vol extra voetbalplezier zitten,
we gaan ze binnen de KVC Wingene-bubbels wedstrijdjes laten
spelen, want dat hebben ze toch veel te weinig kunnen doen.

HESJES EN WEDSTRIJDKLEDIJ
Alle spelers die hun fluo-hesje mee naar huis hebben gekregen,
moeten dit bij de eerstvolgende training inleveren bij hun
trainer. Het is niet de bedoeling dat jullie de hesjes bijhouden,
vanaf volgend seizoen worden deze opnieuw per ploeg
bijgehouden.
De meeste wedstrijdkledij heeft zijn weg al teruggevonden,
waarvoor dank. Wie dit nog niet afgegeven heeft, moet dit
dringend doen. Deze kledij kost behoorlijk veel geld, het is dus
belangrijk dat we ze allemaal terugkrijgen.

PAASEIEREN
We danken jullie ook voor de paaseierenverkoop. Alle
bijdragen, de kleine en de grote, hebben er samen voor
gezorgd dat we met onze tweede paaseierenactie een mooi resultaat hebben behaald.

Er viel ook wat te winnen. De drie topverkopers zouden een mooie paashaas krijgen. En toen hadden
we een ex aequo op de derde plaats! Dit jaar hebben we dus maar liefst 6 topverkopers!
1ste plaats: Liam Van de Keere
2de plaats: Vic Van de Walle
3de plaats: Lars Wullaert – Hannes & Simon Cornelis – Daan De Paepe – Ares Smekens

Proficiat!
Met de winst van de paaseierenverkoop gaan we het ballenkot aanpakken.
Zo zag het eruit:

Fase 1: we maken het leeg

Fase 2: een likje verf kan wonderen doen (dank aan schilder Eddy Devriese die de verf sponsorde.)

Fase 3: het kot wordt binnenkort ingericht en daarna kan het materiaal er opnieuw in.
En de ballen dan?
Die wachten geduldig in de splinternieuwe ballenkarren tot ze een nieuw plekje krijgen in het
ballenkot. Geen kokers meer 😉 De trainers kunnen de karren gewoon meenemen naar het veld.

EN NU DE BLIK VOORUIT: SEIZOEN ’21 – ‘22
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. Onze nieuwe sportieve cel (Orlando
Claeyssens – Philip Mercier – Ben Smekens – Peter Vanderschaeghe) is volop met alle
voorbereidingen bezig. In een volgend jeugdnieuws stellen we hen uitgebreid aan jullie voor. We
weten nog niet of het mogelijk zal zijn om een infodag te organiseren, mocht dit lukken dan brengen
we jullie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
Kennen jullie vriendjes, familie…die misschien ook wel eens willen ontdekken hoe leuk het bij KVC
Wingene is? Ze mogen vrijblijvend contact opnemen met ons via jeugd.kvcwingene@gmail.com.

INSCHRIJVEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN ’21 - ‘22
Vanaf nu is het mogelijk om via deze link: https://forms.gle/xMkCLi1XX9zrqxQW9 in te schrijven voor
het komende seizoen (binnenkort via de KVC-website). Wij verwachten de inschrijvingen van onze
huidige spelers uiterlijk 31/05/21, 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.
Mocht een speler misschien of zeker willen stoppen met voetballen, geef ons dan zeker een seintje
via jeugd.kvcwingene@gmail.com. We kunnen hiermee dan al rekening houden en afhankelijk van
de situatie samen met jullie kijken wat de opties zijn.

COVID-KORTING VOLGEND SEIZOEN
Wij hadden jullie beloofd om op het einde van het seizoen voor elke ploeg de balans te maken van
de impact van covid-19 op het aantal trainingen en matchen die we dit seizoen uiteindelijk konden
aanbieden. We zien dat de meeste ploegen in de regio geen compensatie voorzien omdat er ook
veel inkomsten weggevallen zijn, maar dat vonden wij niet helemaal fair.
We hebben 6 weken stilgelegen voor alle ploegen, we zijn dan herstart met alle ploegen tem U13 en
hebben tijdens de gewoonlijke winterstop 4 weken verder getraind. We zijn pas in februari mogen
herstarten met U15 en U17 en voor alle ploegen hebben we het seizoen met 4 weken kunnen
verlengen. De ploegen tot en met U13 hebben dus iets meer veldtraining gehad dan andere jaren,
maar de matchen en de techniektraining vanaf U8 zijn weggevallen. U15 en U17 hebben in totaal 11
weken minder getraind en hebben ook de matchen en indoortraining gemist. (Aangezien we de
keepertraining gratis aanbieden, hebben we hiermee geen rekening gehouden.)
Wij voorzien daarom voor alle spelers die reeds voor nieuwjaar bij ons ingeschreven waren een
korting bij de inschrijving voor het volgende seizoen. Het bedrag hebben we bepaald volgens het
betaalde inschrijvingsgeld en het aantal gemiste trainingen/matchen.
Zat jouw kind dit seizoen in:
U6 – U7: 40 euro korting
U8 – U9: 50 euro korting
U10 – U13: 60 euro korting
U15 – U17: 115 euro korting
Ketfoot+: 25 euro korting

INSCHRIJVINGSGELD NIEUWE SEIZOEN ’21 - ‘22
Enkele belangrijke zaken op een rijtje:







Het basisinschrijvingsgeld is gelijk gebleven (behalve voor U6 dat hebben we iets verlaagd):
o U6:
225 euro
o U7:
250 euro
o U8 – U9:
275 euro
o U10 – U13:
300 euro
o U15 – U17:
325 euro
o U21:
350 euro
o Ketfootplus: 90 euro
Belangrijk: de tweewekelijkse techniektraining vanaf U8 tot en met U13 zit ook nog steeds in
het inschrijvingsgeld vervat. Voor de U15 en U17 wordt ook tweewekelijks een extra training
voorzien die zich toespitst op blessurepreventie, kracht, loopcoördinatie… We gaan ervanuit
dat we dit volgend seizoen opnieuw kunnen aanbieden.
20 euro korting voor een 2de, 3de ... kind uit hetzelfde gezin.
Spelers die reeds voor nieuwjaar bij KVC Wingene aangesloten waren, mogen ook de
bijkomende Covid-korting van het basisinschrijvingsgeld aftrekken. (zie hierboven)
o Voorbeeld: gezin met 2 kinderen, een kind gaat naar de U8 en een naar U12
 Basisinschrijvingsgeld: 275 euro + 300 euro = 575 euro
 - 20 euro korting voor het tweede kind = 555 euro
 - 40 euro korting voor het kind dat nu bij de U7 zat = 515 euro
 - 60 euro korting voor het kind dat nu bij de U11 zat = 455 euro als finaal door te
storten bedrag.

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 vorig jaar wordt het inschrijvingsgeld verhoogd met 25 euro als een speler zich 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.
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 75 euro.

DE KLEDIJ
Omwille van de positieve reacties vorig jaar zullen we voor de kledij dezelfde formule hanteren als
vorig jaar: 3 pakketten om uit te kiezen. (Meer info volgt nog over de pasdag.)
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 en bij de overstap naar U15.
Aangezien niet iedereen elk jaar behoefte heeft aan een nieuwe training, laten we dus de keuze uit
3 pakketten (inbegrepen in het inschrijvingsgeld)
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 pasdag 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 2 t.e.m. 6 augustus vindt onze geweldige voetbalstage al voor de
13de maal plaats! Alle spelers van geboortejaar 2015 t.e.m. 2006 zijn
welkom voor een week vol voetbalplezier.
Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/7fsxiEknkwXvvSt48.
Betalen via overschrijving BE57 3631 0275 1635.
Inschrijvingsgeld bedraagt 125 euro. Een volgende speler uit hetzelfde
gezin betaalt 115 euro.

VOLG JE ONS AL OP FACEBOOK OF INSTAGRAM?

KVC Wingene vzw | Facebook

Stefaan Verhelle - Elke Kindt - Peter Vanderschaeghe - Lien Van Damme

