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NIEUWSBRIEF 3 Gullegem, November 2018 

 

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 toekomstige evenementen of bijsturingen. 

 

Nieuwe TVJO* voor de jeugdwerking van FC Gullegem 
 

Met veel plezier kunnen wij aankondigen dat wij een nieuwe TVJO hebben.  

 

Denis Detand zal de sportieve leiding over onze jeugdwerking op zich nemen vanaf 1 januari 

2019. 

De Jeugdcommissie heeft deze beslissing genomen om onze jeugdwerking nog sterker uit te 

bouwen in de volgende 3 seizoenen. 

Denis is beroepshalve leraar lichamelijke opvoeding in de voetbalopleiding van de Rhizo 

Sportschool in Kortrijk.  Hij voetbalde zelf bij Menen, KV Kortrijk en K.F.C. Roeselare.  Na een 

zware knieblessure werd hij jeugdtrainer en nadien TVJO.  In deze laatste functie is hij nog tot 
31/12/2018 actief bij KRC Harelbeke. 

Een uitgebreid interview met Denis zal je kunnen vinden in onze volgende nieuwsbrief. 

We wensen Denis veel succes toe bij FC Gullegem.   Welkom Denis in onze club!  

Onze huidige TVJO Geert Standaert wensen wij uitdrukkelijk te bedanken voor de samenwerking.  

Geert was een echte meerwaarde voor onze jeugdwerking en waarderen wij enorm als mens en 
voetbalkenner. 

 

*tvjo = technisch verantwoordelijke jeugdopleiding, zeg maar sportief gezien, de grote baas. 
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Winterpakket – cadeautjestijd 

Naast de standaard kledij, die nog steeds te verkrijgen is, willen we ook twee nieuwe pakketten voorstellen. 

Deze zijn uitzonderlijk te koop, en zijn enkel te verkrijgen tijdens de winterperiode.  

Het eerste pakket is een winterpakket en 

bestaat uit een muts, sjaal en een paar 

handschoenen, alles in het rood, uiteraard met 

FCG Logo en in micro-fleece uitvoering. 

Kostprijs: 25 € 

Om te bestellen volstaat het om een mailtje te 

sturen naar kledij@fcgullegem.be. 

Vermeld wel de maat van de handschoenen (dit 

komt overeen met de omtrek van de hand, 

gemeten ter hoogte van de kneukels). 

 

Het tweede pakket is een douchepakket en 

bestaat uit een badhanddoek (afm 140 * 70 cm) 

en een paar badslippers.   

Kostprijs: 30 €. 

Dit kan eveneens besteld worden via 

kledij@fcgullegem.be.  

Vergeet niet je schoenmaat mee door te geven! 

 

 

 

Eetfestijn  ‘Stoofvlees met frietjes’ 

Op zondag 16 december vanaf 12 uur gaat ons eetfestijn door in het clubhuis ten voordele van de 

jeugdwerking.  Lekker stoofvlees, vers gemaakt door enkele trainers, met frietjes à volonté.  Voor de niet 

stoofvleeseters zijn er frikandellen te verkrijgen.   Dit alles aan een democratische prijs.  Kaarten zullen te 

koop zijn in de kantine vanaf 21 november.  Wil je een grote tafel reserveren voor je ploeg,  stuur dan een 

mailtje naar Bart.vanhoorde@fcgullegem.be .   We hopen u massaal te mogen verwelkomen. 

mailto:kledij@fcgullegem.be
mailto:kledij@fcgullegem.be
mailto:Bart.vanhoorde@fcgullegem.be
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Wist je datjes 

Wist je dat…. we bij FC Gullegem nu ook een meisjesploeg U13 hebben.  Zij trainen op vrijdag en spelen hun 

wedstrijden op zaterdag.  Welkom meisjes in onze club! 

 

 
 

 

Wist je dat.….. de vroegere verlichting van terrein 1 nu op terrein 3 hangt.  Eindelijk zien we weer wat we 

doen. 

 

Wist je dat.…. onze jeugdwerking vanaf januari 2019 een audit ondergaat in kader van het label voor 

interprovinciaal voetbal.  Dit vindt plaats om de 3 jaar en nu is het weer zover. 

 

Wist je dat…. onze eerste ploeg onderaan staat in het klassement.  We hebben er echter alle vertrouwen in 

want ze brengen mooi voetbal.  Ga gerust eens supporteren om de spelers aan te moedigen. 

 

Wist je dat …. De Sint opnieuw naar onze club komt.  Op 5 december brengt hij een bezoek aan onze spelers 

van de onderbouw en hun broertjes en zusjes.  Vooraf is er een leuke show met Gerrit Grobben.  

 

Wist je dat.…. sportverzorger Jeroen elke donderdag in november op de club aanwezig is, tussen 18u en 19u, 

behalve op 22 november. 

 

Wist je dat.…. je waardebonnen van Famiflora kan kopen voor € 20 die € 25 waard zijn.  Ideaal voor de 

kerstversiering of een mooie kerstboom.  Je kan Joke of Bart aanspreken als je er wil.  Of een mailtje aan 

Bart.vanhoorde@fcgullegem.be 

 

  

mailto:Bart.vanhoorde@fcgullegem.be
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Medisch 
 

Aandacht voor hartproblemen.  Het incident met de trainer van Jong Vijve toont nog eens aan hoe belangrijk 
het is om aandacht te hebben voor je hart.   Ook al zijn onze sporters nog zo jong, wij adviseren als club om 
een hartscreening te laten doen.   Op volgende links kan je meer info vinden hierover.  Voor een hartveilige 
club!   https://www.sportkeuring.be/      https://www.sportartsen.be/ 
 
Onze clubarts Dr. Sarah Clays van de Medihoek kan u hierbij ook ondersteunen.   http://www.medihoek.be/ 
 

 
 
 

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.  

 Rest van het jaarprogramma: 

Sinterklaasfeest 5 december 

Eetfestijn     16 december 

Kersttornooi indoor  22 en 23 december 

Kerstboomverbranding 12 januari 

Onderbouw matcht  6 maart 

Paasstage 8 – 12 april (niet op woensdag) 

Miniementornooi (U12 & U13)     20 april 

Preminimienentornooi (U10 & U11)  22 april 

Halve finales beker van België  1 mei 

Finales beker van België  4 mei 

Duiveltjestornooi  11 mei 

Eindeseizoensactiviteit 25 mei 

Voetbalkamp  1 – 5 juli 

https://www.sportkeuring.be/
https://www.sportartsen.be/
http://www.medihoek.be/
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Lifestyle                                
 
Respect voor de schoonmakers 

Vooraleer we het jeugdcomplex binnengaan doen we onze voetbalschoenen uit.  Er staat steeds water klaar 

om je schoenen (buiten) schoon te maken.  Dit zowel na wedstrijden als na trainingen.    

Gelieve de schoenen niet uit te kloppen tegen de muur. 

Bedankt daarvoor. 

 
Laat je zien! 
 
http://fcgullegem.be/jeugdinfo/lifestyle/ 
 

http://fcgullegem.be/jeugdinfo/lifestyle/

