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NIEUWSBRIEF 4 Gullegem, December 2018 

 

Beste speler, beste ouders, 

 

Op regelmatige tijdstippen zal u ook dit seizoen een nieuwsbrief ontvangen. In deze brief proberen wij steeds 

op de hoogte te houden van  het reilen en zeilen binnen onze club. 

 

Fijne feestdagen 

 
Het jeugdbestuur wenst alle leden en hun familie van onze club prettige feestdagen toe.    

 

Procedure bij kwetsuur 

We kregen de vraag van Patrick om te melden dat het belangrijks is om het gekleurde GENEZINGSATTEST aan 
het einde van een blessure in te dienen bij Patrick. 
Dit attest wordt u binnen de 4 dagen opgestuurd na aanvaarding door de bond. Dit moet door een arts 
ondertekend worden, en sluit de blessure af. 
Zolang de bond dit attest niet ontvangen heeft, kunnen geen nieuwe blessures geregistreerd worden. 
 
Trainen en spelen zonder dit genezingsattest te versturen, zorgt ervoor dat nieuwe kwetsuren niet meer 
aangegeven kunnen worden aan de verzekering. 
 
 
OPGELET: ER IS EEN NIEUW VERZEKERINGSFORMULIER, DAT MOET ONDERTEKEND WORDEN DOOR DE GC EN 
DE OUDERS VD SPELER OF DE SPELER ZELF. 
AFWIJKINGEN ZIJN NIET MOGELIJK 
 

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 zijn te koop  

in de kantine of via  Bart.vanhoorde@fcgullegem.be.   We hopen u massaal te mogen verwelkomen.    

Voor wie komt, doen we een warme oproep om een zelfgebakken taart te mee te brengen. 
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Wist je datjes 

Wist je dat.….. onze trainer en jeugdbestuurslid Christoph van Landuyt een actie op het touw gezet heeft voor 

de Warmste Week, ten voordele van de ALS liga.   Veel van onze leden steunden deze actie en ze bracht meer 

dan € 4.000 op.   Christophe, zijn vrouw en vrienden hebben het hart op de juiste plaats. 

 

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. Als speler van 

FCG heb je gratis toegang. 

 

Wist je dat …. Bij de beloften veel jeugdspelers uit eigen rangen spelen.  Ze doen het zeer goed en staan in de 

top van het klassement.  Kom gerust eens supporteren.   Ook deze wedstrijden kan je als speler van FCG gratis 

bijwonen. 

 

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  

 

Medisch 
 

Rechtzetting 
 
Sportverzorger Jeroen is steeds aanwezig op donderdag tussen 18u30 en 19u30. (en niet tussen 18u en 19u 
zoals verkeerdelijk vermeld in onze vorige nieuwsbrief).  
 
Voor kinébeurten raden wij onze clubkiné Steven Eggermont  aan. 
http://www.kinekor.be/#specialisten  
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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: 

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 

 

 

Lifestyle                                
 
Voetbal is de belangrijkste bijzaak van de wereld.   Je best doen op school is nog veel belangrijker. 
 
Als jeugdvoetbalclub vinden wij het belangrijk dan onze leden het goed doen op school.  Daarom passen we 
ook de trainingsuren aan tijdens de examens. 
 
Het is niet slecht om na een namiddag studeren ook even je lichaam aan het werk te zetten.  Een gezonde 
geest in een gezond lichaam weet je wel. 
 
We willen onze studenten alvast heel veel succes wensen, zowel de studenten die nu in de examens zitten, 
of na nieuwjaar. 


