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NIEUWSBRIEF 5  - feestdageneditie 2020 - seizoen 

2020-2021 

 

De allerbeste wensen! 

2020 was geen jaar om met veel plezier op terug te kijken, maar 2021 willen we met 

een positieve ingesteldheid tegemoet gaan.  Met de jeugdwerking gaan we in 2021 dat 

positivisme verder uitwerken.  We kijken met z’n allen uit naar normale 

omstandigheden om te voetballen.  Kleedkamers om samen te zingen over de 

glorieuze overwinning na een pittige match.  De vernieuwde kantine waar we trots op 

mogen zijn en waar we uren lang zullen discuteren over hoe goed of hoe slecht de 

match wel was met een pintje of een wit wijntje in de hand. Maar vooral het plezier 

van al onze spelers op trainingen en wedstrijden zoals vroeger. We zullen dit virus 

verslaan in 2021 en dan gaan we er een topjaar van maken! 

Het jeugdbestuur wenst u alvast prettige feestdagen.
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Corona update 

We zijn terug begonnen met trainingen voor onze bovenbouw.   

De voetbalclub kan nu als organisator, voor personen vanaf 13 jaar en ouder 

begeleide trainingen aanbieden per groepje van 4, inclusief de meerderjarige 

trainer of begeleider, en mits 1,5 meter afstand te houden. Voorheen kon dit 

enkel in niet georganiseerd verband. 

Meer uitleg kan je vinden op de website van Voetbal Vlaanderen: 

https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/update-coronamaatregelen-vanaf-1-december-2020 

Er werd in de sportieve cel ook beslist om 

te blijven doortrainen tijdens de 

winterstop!   

 

Voetbalstage Krokusvakantie 

 

In de Krokusvakantie organiseert de jeugdwerking een voetbalstage. 

Inschrijven kan je via deze link:  http://fcgullegem.be/jeugdinfo/krokusstage-15-2-19-2-2021/ 

 

5 dagen voetbal en multimove. 

De stage gaat door van 15 februari 2021 tot en met 19 februari 2021. 

Voor jongens en meisjes vanaf °2015 t.e.m. °2008. 

We bieden een volledig dagprogramma voetbal en multimove! 

De kostprijs voor deze stage bedraagt €125 voor een eerste kind, €115 voor een tweede kind, 

€100 voor een derde kind. 

In deze deelnameprijs zijn verzekering, hapjes en drankjes, 5 trainingssessies per dag en 

mogelijke opvang vanaf 7u30 tot en met 17u15 inbegrepen. 

https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/update-coronamaatregelen-vanaf-1-december-2020
http://fcgullegem.be/jeugdinfo/krokusstage-15-2-19-2-2021/

