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NIEUWSBRIEF 8 - juni 2020 

 

COVID-19 trainingen 

Ondertussen hebben onze spelers kunnen genieten van technische trainingen in kleine 

bubbels, onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de voetbalbond en de 

veiligheidsraad.  We zagen veel enthousiaste spelers aankomen op de Poezelhoek en 

dat deed ons veel plezier.   

We willen onze sportieve cel en de trainers, die deze trainingen op puur vrijwillige basis 

geven, van harte bedanken alsook alle medewerkers die klaar stonden met handgel, 

ontsmettingsmiddel en administratie. 

Slechts 15 % van de voetbalclubs in Vlaanderen hebben dit soort trainingen 

georganiseerd en vanwege VoetbalVlaanderen kregen wij, na een controle bezoek, 

felicitaties voor de organisatie.  Ze noemden dit: een voorbeeld van Good Practice. 

Hier een impressie van de trainingen: https://youtu.be/OGDyyI1qZ2U 

 

Prosoccerdata 

 

Midden juni zal Prosoccerdata een aantal dagen buiten gebruik zijn omwille van 

werkzaamheden.  Na deze update zullen alle spelers in de groep voor volgend seizoen 

2020-2021 ingedeeld worden.  Let wel.  Iedereen wordt ingedeeld in zijn leeftijdsgroep 

zonder onderscheid in gewestelijk, provinciaal of interprovinciaal.  Dat gebeurt later in 

het seizoen. 

 

Enquete 

 

Wij luisteren graag naar wat jullie willen.   Daarom graag jullie mening over het 

volgende: 

Volgend seizoen in de kantine? 

AA drink    of     Aquarius 

Stem hier.    

https://youtu.be/OGDyyI1qZ2U
https://www.surveymonkey.com/r/J62V75Z
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Lidgelden seizoen 2020-2021  

 

De jeugdcommissie heeft beslist om de korting voor het lidgeld toe te staan 

voor een betaling voor 30 juli. 

FC Gullegem is een sociale club en daarom is een afbetalingsplan ook altijd een 

mogelijkheid.  Zo kunnen mensen die financieel getroffen zijn door de maatregelen in 

verband met het coronavirus een betere planning maken.  Je kan hiervoor Jean-Pierre 

Laverge contacteren.  Jean-pierre.laverge@fcgullegem.be 

 

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 30 juli overschrijft. Voor een 

tweede en derde speler is er een korting van € 25 voorzien (bovenop de 20 € korting als 

je voor 30 juli betaalt). Korting is niet geldig voor de meisjesploegen. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jean-pierre.laverge@fcgullegem.be
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Infomomenten 

 

Pasdagen 

We proberen dit op een zo veilig mogelijke manier te organiseren. Info volgt zo snel 

mogelijk. 

 

Infomomenten 

Normaal gingen deze week alle infomomenten door. Op deze sessies kregen de spelers 

en ouders info over de werking naar volgend seizoen toe. 

• Voorbereiding – start van de trainingen 

• Aantal ploegen en trainers per categorie 

• Trainings- en wedstrijdmomenten voor het seizoen 2020-2021 

Alle info betreffende de trainingen voor volgend seizoen krijg je zeer binnenkort van je 

trainer via ProSoccerdata doorgestuurd. 

 

Wist je datjes  

Wist je dat…  we een nieuwe voorzitter voor FC Gullegem hebben.  Jan Hanssens.  In 

onze volgende nieuwsbrief volgt een interview met de nieuwe voorzitter.  Proficiat Jan! 

Wist je dat… onze infrastructuur een mooie opfrissing kreeg.  Dankzij sponsors voor het 

materiaal en vele helpende handen werd al veel werk verzet.  

Wist je dat… het organigram van onze club aangepast werd.  Je kan hier het nieuwe 

organigram vinden.  Zo weet je wie waarvoor verantwoordelijk is binnen onze club. 

Wist je dat… we 6 nieuwe trainers verwelkomen.   

Wist je dat… de nieuwe wedstrijdbroekjes reeds bedrukt worden bij A’Polo in Gullegem.   

Wist je dat…  Emilie Claerbout, ex-speelster van FC Gullegem, een contract getekend 

heeft bij de A-kern van AA Gent Ladies.  Proficiat Emilie.   

 

 

 

http://fcgullegem.be/wp-content/uploads/2020/05/organigram-FCG-cellen-v2020.pdf
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Eindeseizoensbarbecue en Parentscup  

 

De parentscup kan deze zomer niet doorgaan.  We kijken vanaf wanneer dit evenement, 

dat al gauw meer dan 200 deelnemers en toeschouwers heeft, kan doorgaan. 

 

Voetbalkamp  

Na het goede nieuws over de jeugdkampen hebben we er vertrouwen in dat ons 

voetbalkamp van 6 tot en met 10 juli ook zal kunnen doorgaan.  We wachten nog 

op meer info van VoetbalVlaanderen betreffende de modaliteiten.  

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 toch niet kunnen doorgaan zal 

het inschrijvingsgeld integraal worden teruggestort.  

 

Voetbalstage 

 

Ook de voetbalstage van maandag 17 augustus 2020 tot en met vrijdag 21 

augustus 2020 (niet op woensdag) en georganiseerd door de VZW Keitoffe 

Voetbalkansen zal kunnen doorgaan op de Poezelhoek.  Meer informatie kan je krijgen 

bij Jean-Pierre Laverge of op de website van FC Gullegem 

  

 

 

 

 

 

http://fcgullegem.be/jeugdinfo/voetbalkamp-2019/
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Lifestyle  

 Mentaal welzijn is in deze rare tijden van belang. 

Hou je hoofd helder. 

Heb je toch problemen, dan kan je aankloppen bij onze Mental Coach Inez Swinnen. 

Hier vind je haar gegevens. 

       


