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NIEUWSBRIEF  Gullegem, November 2019 

 

Beste speler, beste ouders, 

 

 

 

Op regelmatige tijdstippen zal u ook dit seizoen een nieuwsbrief ontvangen. In deze brief proberen wij steeds 

de nodige info te verschaffen in verband met het reilen en zeilen binnen FC Gullegem. 

 

 

Activiteiten & evenementen 
 

FC Gullegem is een actieve club, zowel op het veld als naast het veld.   

We hebben heel wat activiteiten op het programma staan.  

De eerstvolgende activiteiten zijn: 

 

De Sint op bezoek op de Poezelhoek  Woensdagmiddag 4 december 

Een activiteit voor de volledige onderbouw.  
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Zaterdagavond 14 december:  Kerstmarkt op de Poezelhoek voor, tijdens en na de match tegen Sint-Niklaas.  
Gratis toegang tot de wedstrijd voor alle ouders van onze spelers.  Speciale actie voor Kinderen die een 
kerstmuts aan hebben!  Zij maken kans op een mooie prijs.   Gezellige kerstsfeer, hapjes en drankjes te 
verkrijgen. 
 
 
Zondagmiddag 15 december:  Jaarlijks eetfestijn ten voordele van de jeugdwerking.  Huisbereid stoofvlees 
met frietjes.  Of voor de niet-stoofvleesliefhebbers zijn er frikandellen te verkrijgen.  Zie de affiche in bijlage. 
 

Kaarten te verkrijgen in de kantine vanaf  
vrijdag 22/11/2019. 

 
Kom je met een grote groep en wil je samenzitten dan kan je een tafel reserveren bij Bart Van 
Hoorde. 

 
 
Indoortornooien in samenwerking met de jeugdwerking van WDP Rollegem 
 
21 december voor U14  4 januari voor U12 
22 december voor U15  5 januari voor U13 
 

 

 

Warm FC Gullegem 

 

 
 

FC Gullegem is een familieclub.  Daarom willen we een actie op het touw zetten voor De Warmste Week van 

Studio Brussel. 

 

 

 

Het goede doel dat we gekozen hebben heet:   Hartekinderen 
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De concrete acties zijn de volgende: 
  

In de kantine staat een Rospot:  Stop er al je overbodige roste centjes in voor het goede doel. 

 

De opbrengst van de koffie met taart tijdens het eetfestijn op 15 december gaat integraal naar vzw 

Hartekinderen. 

 

Op 19 december wandelen/lopen we dan met de volledige jeugdwerking naar het Mandelaplein om de 

cheque van onze actie te gaan afgeven.   Het is de bedoeling om het lopen of wandelen te laten sponsoren 

door al wie zin heeft.   Ouders, vrienden, familie.    

 

Inschrijven kan je doen via de flyer die weldra zal uitgedeeld worden. 

 

Voor de wandelaars vertrekken we om 18 uur 30, de lopers vertrekken om 19 uur. 

 

 

Nieuwe lotjes voor de  jeugd 
 

Bijna elke thuismatch gaat vrijwilliger Martine met de ‘lotjes voor de jeugd’.  Bij de IP ploegen laten we op 

deze manier de bezoekers betalen, zoals bij bijna alle IP ploegen.   

Voor onze eigen supporters zijn de lotjes een vrijwillige bijdrage ten voordele van de jeugdwerking met nog 

kans om te winnen ook.   

Elk weekend halen we door de inspanningen van Martine een mooi bedrag op dat integraal naar de werking 

gaat (na aftrek van de winnende lotjes).    

Omdat de eigenaars van Bingoal er mee gestopt zijn (pensioen) zijn we overgeschakeld op nieuwe lotjes.  

 

We spelen nu dus 21! en zo steun je de jeugdwerking.  Alvast bedankt. 

 

 

 

https://mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/acties/nieuw?charity=hartekinderen
https://mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/acties/nieuw?charity=hartekinderen
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Wist je datjes 
 

Wist je dat….. De trekking van de eindfase van de Beker van België doorgaat in de kantine op 6 december 2019 

om 19u00.  We hebben nog 4 ploegen in de running U9, U10, U11 en U12. 

 

Wist je dat….. We verschillende spelers hebben die geselecteerd zijn voor de West-Vlaamse selectie.  Proficiat. 

 

Wist je dat….. Jeugdspelers altijd gratis toegang hebben tot de wedstrijden van de eerste ploeg. 

 

Wist je dat…. we nog sponsors zoeken voor onze jeugdwerking.  Wie iemand weet mag altijd Bart Van Hoorde 

aanspreken.   

 

 

Betalingsgemak 
 

Onze jeugdwerking is een samenwerking aangegaan met ClubCollect. 

 
 
Clubcollect is een online platform dat de leden van onze club de mogelijkheid biedt om lidgelden en 
deelnames aan evenementen gemakkelijk online te betalen.   

Binnenkort volgt meer informatie. 

 

Lifestyle 

 
 
Nog te veel zien we onze spelers met de fiets aankomen en vertrekken op de Poezelhoek of de LVD zonder 
verlichting. 
 
Dat is gevaarlijk! 
 
We willen er echt op wijzen dat het veel veiliger is om in orde te zijn met je fiets en liefst nog eens fluo te 
dragen ook. 
 
De politie kan een controle uitvoeren van de fietsen voor of na de trainingen. 


