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NIEUWSBRIEF  Gullegem, Februari 2020 

 

 

Gelukkig nieuwjaar! 

 
We wensen al onze spelers, supporters en medewerkers het beste voor 2020.  Na het behalen van 

ons kwaliteitslabel in 2019 willen we de kwaliteit van onze opleiding verder uitbouwen en onze 

spelers veel plezier en goede leermomenten aanbieden.   Ook voor onze supporters wensen we dat 

ze met veel trots langs de lijn mogen staan om te supporteren voor hun zoon of dochter.  Het 

jeugdbestuur en de trainersstaf wil alvast onze positieve ingesteldheid verder uitdragen in dit 

nieuwe jaar. 

 

Actie Warm FC Gullegem  -  De Warmste Week  -  19 december 2019 

 
Onze actie voor de warmste week was een groot succes.  Niet alleen liepen of wandelden we met 

meer dan 200 spelers, trainers en ouders op 19 december naar het Mandelaplein, maar we konden 

ook op het podium een cheque afgeven van € 3.000 voor de VZW Hartekinderen.  Hartelijk dank aan 

iedereen die meegewerkt heeft aan dit mooi moment van een warm FC Gullegem. 

        
 
 

Wist je datjes 

 

Wist je dat…. onze U7’tjes een eerste en een derde plaats behaalden op het indoortornooi van SV Kortrijk.  

 

Wist je dat…. er 4 dames van onze G-ploeg geselecteerd werden voor de Special Flames, de nationale G 

voetbalploeg die zal deelnemen aan EK’s en WK’s voor dames G-voetballers.  Proficiat. 

 

Wist je dat ….. onze eerste ploeg het goed doet in 2e amateurklasse?  Ze staan mooi mee vooraan en spelen 

aantrekkelijk voetbal.  De meeste van de spelers blijven trouwens ook volgend jaar actief bij FC Gullegem. 
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Carnavalsontbijt 

 
Op zondag 23 februari organiseren we met de jeugdwerking een groots carnavalontbijt in de kantine. 

Vanaf 8 uur tot 11 uur ben je welkom voor een heerlijk ontbijtbuffet met diverse soorten brood en pistolets, 

koeken, spek en eieren, fruitsap, koffie of thee en nog veel meer.  Voor de volwassenen zit ook een glas cava 

mee in formule, zodat je feestelijk aan de dag kan beginnen.  Het is dat weekend een voetbalvrij weekend. 

Kaarten zijn beschikbaar in de kantine en kosten € 15 voor volwassenen en € 8 voor kinderen.    

 

Voetbalstages en Voetbalkamp 

 
In de paasvakantie van maandag 6 april 2020 t.e.m. vrijdag 10 april 2020 (niet op woensdag) en in de 

zomervakantie maandag 17 augustus 2020 tem. vrijdag 21 augustus 2020 (niet op woensdag) worden er 

weer voetbalstages georganiseerd door de VZW Keitoffe Voetbalkansen op de Poezelhoek.  Meer informatie 

kan je krijgen bij Jean-Pierre Laverge of op de website van FC Gullegem.    

 

In de eerste volle week van juli van maandag 6 juli tot en met  vrijdag 10 juli  is er weer ons voetbalkamp.  

Ook hiervoor kan je nu reeds inschrijven. 

Hier is de link die je rechtstreeks naar de informatiepagina en inschrijvingsmodule brengt. 

Na je inschrijving krijg je een paar dagen later bevestiging en de gegevens voor de betaling. 

Nieuw is dat we dit jaar gaan zwemmen in Lago Kortrijk! 

 

Lifestyle 

 

Respect 
 

Tegenover alle personen, medespelers, tegenstrevers, de ref, het bestuur, onze eigen opleider, de opleider 

tegenpartij, de afgevaardigden, het kantine personeel, supporters,...gedraagt een FC Gullegem jeugdspeler 

zich steeds respectvol.    

Dit betekent beleefd gedrag, geen grote mond, géén vloeken, géén schelden of agressief gedrag,... 

 

Ook geven wij onze trainer én afgevaardigde steeds een hand bij het begin van de training én bij het verlaten 

van de accommodatie na de training/wedstrijd. 

 

Tegenover al het materiaal: de kleedkamers (géén speelzaal), de doucheruimte, de verplaatsbare doelen, het 

plein, de grasmat, de ballen, de kantine, het trainingsmateriaal (horden, loopladders,...).... tonen we ook 

respect.    

 

Respect is heel belangrijk!   
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