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NIEUWSBRIEF 2  - September 2020 - seizoen 2020-2021 

 

Woord van voorzitter Jan Hanssens 

Even geruisloos als de voetballuwte veroorzaakt door Covid-19 en even discreet zoals hij reeds 30 jaar mede 

bepalend is voor wat er zich in het Gullegems voetballandschap afspeelt, nam Jan Hanssens in april de 

voorzittersfakkel over van Rudy Vandemoortele. 

Hier kan de visie van onze nieuwe voorzitter bekijken: 

http://fcgullegem.be/jeugdnieuws/woord-van-onze-voorzitter-jan-hanssens/  

 

Activiteiten 

Onderbouw Matcht  3 en 4 november   tegen Mandel United 

Footfestival meisjes  11 november enkel voor meisjes  

Voetbalkwis:  vrijdag 27 november 19 uur in het clubhuis  

De sint komt langs  2 december  tijdens de training 

Kersttornooi    19 en 20 december 5vs5 – op kunstgras 

Kerstmarkt   19 en 20 december namiddag + avond 

Eetfestijn   10 januari online verkoop van stoofvlees en bolognaisesaus 

Paaseierenactie  vanaf februari 

Onderbouw matcht  16 en 17 februari 

De rest plannen we later in.    

 

COVID-19 trainingen - wedstrijden 

Wat gebeurt er als er een vermoeden is van Covid-19 bij de speler of zijn directe omgeving?    

Laat het onmiddellijk weten aan je trainer en ga naar de dokter.  Kom ook niet trainen.  Wanneer 

je getest wordt zal de dokter je verder uitleggen wat je moet doen, maar hou zeker je trainer op 

de hoogte.  
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Kledij 

In oktober zal Joke telkens aanwezig zijn op maandag van 18u30 tot 19u30  (behalve op 5/10) 

Bijbestellen kan altijd via kledij@fcgullegem.be. Je vindt op de webshop het overzicht van wat er 

mogelijk is. 

 

Wist je datjes  

Wist je dat…Benik een interview en wedstrijdje ‘latje trap’ kwam filmen op de Poezelhoek. Als FC 

Gullegem meer views haalt op zijn Youtube kanaal dan andere ploegen, dan zal FC Gullegem op 

het einde van dit seizoen de beker krijgen als "beste supporters".   Momenteel staat FC Gullegem 

U10 voor de crossbar challenge samen met Roeselare op de eerste plaats. 

Kijken dus en liken!  https://youtu.be/fQ0lFhjvmeQ 

Wist je dat…  onze G-dames een nieuwe sponsor hebben en volledig geïntegreerd zullen worden 

in de werking van FC Gullegem.  We zijn nog op zoek naar een nieuwe trainer.  De huidige 

trainer Bernard zal verder de algemene ondersteuning op zich nemen, samen met een 

enthousiast team. 

Wist je dat… het volgende project dat zal aangepakt worden de ruimte achter de kantine is.  Het 

plafond wordt geschilderd en Delta Light zal de nieuwe designverlichting sponseren. 

Wist je dat… nu ook onze U19 en U21 gratis naar de fitness kunnen met dank aan Fit for Fun. 

Wist je dat…. spelers van FC Gullegem steeds gratis de wedstrijden van de eerste ploeg kunnen 

bijwonen als ze in hun FC Gullegem kledij komen. 

Wist je dat… we het netjes willen houden.  Ruim zeker uw drinkflessen op na de training of de 

wedstrijden.  Liefst geen wegwerpflessen.  Zo doen we ook iets voor het milieu. 

Wist je dat…. we 2 nieuwe kleedkamers krijgen voor de jeugdwerking.  De gemeente Wevelgem 

engageert zich hiervoor.  Ook het pad naar het jeugdcomplex zal aangepakt worden.  

Wist je dat….je best alle kledij duidelijk naamtekent.  Martine verzamelt de verloren voorwerpen 

in het waskot. 

Wist je dat… vanaf deze week er 2 sportverzorgers zijn die instaan voor de 

blessurebehandeling van onze jeugdspelers. Carlo Maertens op dinsdag en Jeroen Catry op 

donderdag zijn aanwezig van 18u tot 19u. Iedere jeugdspeler kan bij een blessure gratis op 

consultatie bij onze sportverzorgers. Iedere speler kan via zijn trainer een afspraak maken. 

Wist je dat….onze fysical trainer Davy Provoost opgenomen is in de trainersstaf van de 

jeugdwerking van AA Gent waar hij de fysieke paraatheid van de jeugdspelers voor zijn rekening 

neemt.  Met deze mooie referentie werkt hij ook verder aan de fysiek van onze eigen 

jeugdspelers. 
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De spelregels 

 

Wist je dat bij elke jeugdwedstrijd de spelertjes, opgenomen op het wedstrijdblad, hun identiteit moeten 

kunnen bewijzen, en dit vóór de start van de wedstrijd (en ten laatste voor het afsluiten van de wedstrijd)? 

Gebeurt dit niet dan kan de speler een boete krijgen en de club een sanctie voor het opstellen van een niet-

gekwalificeerde speler. Ingeschreven zijn in de club is dus niet voldoende. De trainer kan beslissen om de speler 

niet op te stellen om boetes en sancties te vermijden. 

Breng dus steeds je identiteitskaart of paspoort mee (uitgereikt door de overheid). Een afdruk van de gegevens 

-mét foto- van de chip van de elektronische identiteitskaart is ook geldig.  Een fotokopie recto verso is dan weer 

niet geldig. Ben je jouw ID-kaart kwijt? Breng dan een vervangdocument mét foto afgeleverd door de 

plaatselijke politiedienst mee. Een afdruk van de gegevens –wederom met foto- uit E-Kickoff is ook geldig maar 

als individu moeilijker verkrijgbaar. SIS-kaarten, studentenkaarten, gepersonaliseerde bankkaarten of andere 

abonnementen zijn eveneens ongeldig. Daarom: breng naar elke wedstrijd je ID-kaart mee. 

Meer info: www.voetbalvlaanderen.be 

 


