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NIEUWSBRIEF 7 - April 2020 

 

COVID-19 

Ook in deze moeilijke tijden willen we jullie op de hoogte houden van het nieuws binnen onze club. 

Het huidige seizoen werd abrupt afgebroken door de uitbraak van dit gevaarlijke virus. We hopen 

dat u en uw dierbaren gezond mogen blijven. Voor onze spelers is het voetbal een sportieve 

uitlaatklep die toelaat om zich te amuseren in iets waar ze goed in zijn. Voor vele ouders, vrienden 

en grootouders is het ook een ontmoetingsplaats waar plezier gemaakt wordt langs de lijn en in 

de kantine. Ook financieel is dit voor onze club een zware dobber. De meeste grote evenementen 

en tornooien vallen in April en Mei en dit valt allemaal weg. Met online vergaderingen en veel 

digitale communicatie is het jeugdbestuur al een tijdje bezig om het seizoen 2020-2021 voor te 

bereiden. We houden jullie zeker op de hoogte via o.a. de nieuwsbrieven. 

 

Nieuwe spelers 

We willen de nieuwe spelers die onze ploegen komen versterken van harte welkom heten in onze 

club. Je komt terecht in een familiale club waar we een kwalitatieve voetbalopleiding aanbieden 

door gemotiveerde en gediplomeerde trainers met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van elke 

speler. Deze nieuwsbrief krijg je tijdens het seizoen zowat elke maand. 

 

Lidgelden seizoen 2020-2021 - ClubCollect 

De lidgelden voor volgend seizoen werden vastgelegd in de laatste vergadering van het 

jeugdbestuur. Er wordt slechts een kleine verhoging toegepast, nl. de prijs voor een broekje van 

de wedstrijduitrusting.  Hierover verder in deze nieuwsbrief meer informatie. Als één van de 

weinige clubs in de regio staat onze jeugdwerking financieel volledig onafhankelijk van het budget 

van de eerste ploeg. Beide besturen streven een gezonde financiële werking na. 

De lidgelden zullen enkel betaalbaar zijn via ClubCollect. 
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Vanaf volgend seizoen verandert de manier van lidgeld innen voor de jeugdwerking. Door de 

nieuwe samenwerking met ClubCollect wordt het versturen en het opvolgen van betalingen 

geautomatiseerd. Dit betekent dat je vanaf aankomend seizoen vanuit ClubCollect een verzoek tot 

betalen van het lidgeld ontvangt via e-mail.  Zo houden wij als bestuur meer tijd over voor andere 

belangrijke zaken rondom de jeugdwerking. Meer informatie is te vinden op de link naar onze 

website. 

 

Jongensploegen 

U7: € 290   

U8 – U9: € 330   

U10 – U13: € 390   

U14 – U19: € 450 

U21: € 390 

Meisjesploegen  

U13: € 220 

U16: € 290 

 

Er is een korting voorzien van € 20 voor wie voor 15 juni overschrijft. Voor een tweede en 

derde speler is er een korting van € 25 voorzien (bovenop de 20 € korting als je voor 15 juni 

betaalt). Korting is niet geldig voor de meisjesploegen. 

Een afbetalingsplan is altijd mogelijk. U kan daarvoor Jean-Pierre Laverge contacteren: 

jplaverge@telenet.be 

Wat allemaal inbegrepen zit in het lidgeld wordt u op het infomoment meegedeeld. Zowel voor 

onze interprovinciale als gewestelijke spelers wordt dezelfde aantal trainingsmomenten, kledij en 

opleiding voorzien.   

Het verschil bij vorig jaar is dat elke speler volgend seizoen zijn eigen wedstrijdshort zal 

krijgen. Samen met je wedstrijdkousen dien je die voor elke wedstrijd mee te nemen. We kregen 

regelmatig klachten van te klein, te groot, geen touwtje meer, enz. Hiermee zal iedereen zijn eigen 

wedstrijdshort hebben volgens zijn eigen maat. 

 

 

 

 

http://fcgullegem.be/jeugdinfo/clubcollect/
mailto:jplaverge@telenet.be
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Infomomenten 

Onder voorbehoud van de maatregelen tegen COVID-19 

 

Pasdagen 

Maandag 1/6 van 18.00u tot 20.00u 

Dinsdag 2/6 van 18.00u tot 20.00u 

 

Infomomenten 

Woensdag 3/6  

18.30u: U7 

Vrijdag 5/6 

18.30u: U14 - U15  

20.00u: U16 - U17  

Zaterdag 6/6 

09.00u: U8 - U9   

10.15u: U10  

11.30u: U11  

13.00u: U12 - U13  

14.15u: meisjes 

U19 - U21: APARTE INFODAG: Datum nog te bepalen. 

Keepers: APARTE INFODAG: Datum nog te bepalen. 
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Evaluaties 

Vanzelfsprekend kunnen wij geen evaluatiegesprekken organiseren, maar elke speler zal een 

beknopte evaluatie ontvangen via ProSoccerData op basis van de korte 2e helft van het seizoen. 

 

Grote paaseierenactie ten voordele van de jeugdwerking  

Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn we er toch in geslaagd een succesvolle verkoop te 

organiseren. Iedereen die besteld heeft willen we nogmaals bedanken.   

Had u een bestelling geplaatst en heeft u nog niets gehoord: contacteer 

bart.vanhoorde@fcgullegem.be en we bekijken hoe we dit kunnen oplossen. 

Winnaar van de verkoopsactie is Sem Vandermeerssche.  Hij wist voor € 203 aan chocolade te 

verkopen. 

Extra werd geloot uit de verkopers 2 tot en met 10 en daaruit werd Timon Sagaert geloot.    

Beiden kregen reeds hun reuzegrote paashaas van +/- 65 cm hoog, gesponsord door Lucardi. 

Met de opbrengst van deze actie werden volgende zaken aangekocht voor de jeugdwerking: 

• 8 lockers voor de kleedkamers in het jeugdcomplex en op de LVD om portefeuilles en GSM’s 

veilig weg te kunnen bergen. 

• Een opbergsysteem voor trainingspotjes en hesjes zodat volgend seizoen elke trainer zijn 

materiaal goed afgesloten kan opbergen.  

• Nieuwe trainingsvoetballen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bart.vanhoorde@fcgullegem.be
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Wist je datjes  

Wist je dat… onze eerste ploeg 7e geworden is in de eindstand van kampioenschap 2019-2020. 

Een zeer mooi resultaat, zeker als we dit hebben kunnen bereiken met één van de kleinste 

budgetten uit de reeks. Proficiat aan spelers, trainers en bestuursleden.  

Wist je dat… we verschillende kampioenen en vice-kampioenen hebben in de jeugdwerking! 

Kampioenen:  Gewestelijke U17 en Gewestelijke U15 

Vice-kampioen met evenveel punten als de kampioen:  U15 IP 

Vice-kampioen: U19 IP 

Wist je dat… we volgend seizoen van start gaan met een gewestelijke U21 ploeg. 

Wist je dat… het Footfest voor meisjes op 11 maart een groot succes was? We kregen 

complimenten over de sfeer en de organisatie vanwege Voetbal Vlaanderen. Het was mooie 

reclame voor het meisjesvoetbal. 

Wist je dat… we voor de onderbouw nieuwe wedstrijdtruitjes zullen aanschaffen.   

 

   

FCG Voetbalquiz  

De voetbalquiz werd uitgesteld naar volgend seizoen. 

  

Eindeseizoensbarbecue en Parentscup op 23 mei 

We bereiden dit voorlopig voor maar weten niet of dit zal kunnen doorgaan. Ook hiervoor wachten 

we de instructies van de overheid af. We vrezen ervoor. 
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Voetbalstages en Voetbalkamp  

De stage in de paasvakantie werd afgelast naar aanleiding van de maatregelen tegen de 

verspreiding van het Covid-19 virus. 

Voorlopig gaat het voetbalkamp in juli nog door zoals gepland. We houden de berichtgeving 

van de overheid hieromtrent nauwgezet in de gaten en houden u op de hoogte. 

Je kan nog steeds 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.  

Mocht het voetbalkamp in juli door de Coronamaatregelen niet kunnen doorgaan zal het 

inschrijvingsgeld integraal worden teruggestort.  

  

  

Lifestyle  

 Het is belangrijk om ook in dagen van quarantaine fit en gezond te blijven en regelmatig aan je 

techniek te werken. Vanuit onze jeugdwerking werden reeds verschillende oefeningen en 

individuele trainingen gecommuniceerd. Meerdere oefeningen die je zelf in de tuin kan doen, kan 

je hier vinden. 

http://fcgullegem.be/jeugdinfo/voetbalkamp-2019/
http://fcgullegem.be/jeugdnieuws/voetbalhuiswerk/

