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NIEUWSBRIEF 5 Gullegem, April 2018 

Beste speler, beste ouders, 

 

Dit is de 5e nieuwsbrief van dit seizoen.     

Een korte nieuwsbrief maar met zeer veel nuttige info over de activiteiten voor het einde van het seizoen 

maar ook naar de voorbereiding toe van volgend seizoen.  Pasdag, infodag en lidgelden, alles vindt u terug in 

deze nieuwsbrief. 

Eindeseizoensactiviteit op 9 juni 

Op zaterdag 9 juni houden we onze 1ste familiehappening.    

Graag nodigen we jullie massaal uit om samen met alle jeugdploegen het voetbalseizoen 2017-2018 af te 
sluiten.   

We beloven er een heus feest van te maken met verschillende toffe activiteiten.   

Er zal een reuze springkasteel staan, voetbaldarts, bubblevoetbal en een pannakooi.  Je zal er kunnen poolen 
met voetballen en nog zoveel meer.   

Voor de allerkleinsten zal er een schminkstand staan en er is een clown.   

Voor een natje en een droogje ben je ook op het juiste adres,: we voorzien verschillende drank – en 
eetstanden.   

Het wordt een superfeest voor jong en oud.  Breng gerust jullie vrienden en familie mee, iedereen is welkom.  

De activiteit gaat door aan het ‘Kerkeputje’ in Gullegem. (op de kaart waar het rode kruis staat)  Adres: 
Kerkstraat in Gullegem. 
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Tussen 14u  en 16u zal er een workshop panna-voetbal door Belgisch kampioen Martijn Debbaut 
plaatsvinden.  Voor deze workshop dient u zich in te schrijven.  Wees er snel bij want de plaatsen zijn 
beperkt.  (vanaf 10 jaar tot 99 jaar) Deelname kost € 5.  Inschrijving is definitief na betaling van € 5 op volgend 

rekeningnr. BE95 0015 4548 7458 met vermelding naam speler en ‘panna’ 

Ook vind ons 1ste levend kickertornooi plaats.  Je speelt er 5 vs 5 (max.7 spelers per ploeg) 2 x 7 
min.  Inschrijven per ploeg, deelname € 10 per ploeg.  Inschrijving is definitief na betaling van € 10 op volgend 

rekeningnr. BE95 0015 4548 7458 met vermelding naam ploeg en ‘kickertornooi’ 

 

Zie ook de affiches in de bijlage.  Bijna alle activiteiten zijn gratis en de organisatie is in handen van 
enkele ouders van spelers van FC Gullegem.  Waarvoor dank! 

 

Infomoment seizoen 2018-2019 

Noteer nu reeds in uw agenda volgende data: 

Algemene pasdag voor de kledij voor volgend seizoen:    26 mei 

Op deze dag kan u doorlopend vanaf 10 uur tot 16 uur de kledij komen passen in de kleedkamers van het 

Jeugdcomplex op de Poezelhoek.   

De kledij die u bestelt zal dit seizoen veel vroeger dan anders kunnen bezorgd worden.  Ook alles wat extra 

besteld wordt.   Omdat de huidige kledijlijn niet langer aangeboden wordt door ERIMA hebben wij voor een 

nieuwe lijn gekozen die opnieuw 3 jaar hetzelfde zal zijn. 

Infomomenten voor het komende voetbalseizoen in het clubhuis van FC Gullegem. 

U krijgt dan ook de gelegenheid om de kledij te passen, kennis te maken met de trainer, uw vakantieschema 

door te geven en u ontvangt extra info over de sportieve visie van de club alsook over de praktische 

afspraken. 

2 juni om 9u30 voor U14 – U15 

2 juni om 11u00 voor U16 – U17 – U19 

3 juni om 9u30 voor Onderbouw (U7 – U9) 

3 juni om 11u00 Middenbouw (U10 – U13) 
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In verband met volgend seizoen kunnen wij u ook reeds meedelen dat het lidgeld voor het volgend seizoen 

werd vastgelegd. 

 U7 : 280 € 

 U8 – U9 : 320 € 

 U10 – U13 : 380 € 

 U14 – U19 : 440 € 

 

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). 

 

De overschrijving kan gebeuren op rekening nummer van FC Gullegem Jeugd op  

 

BE95 0015 4548 7458 met vermelding naam speler en geboortedatum  

 

Het lidgeld dient betaald te worden voor 20 augustus.  Bij niet betaling van het lidgeld zal de speler 

niet kunnen komen trainen of geselecteerd worden voor de wedstrijden. 

 

Het is steeds mogelijk om een gespreide betaling aan te vragen.  Hiervoor kan u terecht bij Jean-

Pierre Laverge via e-mail: jplaverge@telenet.be    Vanzelfsprekend wordt uw dossier discreet 

behandeld. 

 

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. 

Omdat de jeugdwerking een volledig onafhankelijke financiële werking heeft (los van de eerste 

ploeg) kunnen wij een nauwkeurig budget opstellen voor het nieuwe seizoen.  Toenemende kosten 

voor infrastructuur, onderhoud, trainerskosten en investeringskosten hebben geleid tot een 

verhoging van het lidgeld. 

Ook tegenvallende resultaten bij het verwerven van inkomsten uit evenementen en sponsoring 

zorgden hiervoor. 

Toch kunnen wij nog steeds een groot deel van de kosten van de jeugdopleiding opvangen door de 

inzet van vele vrijwilligers en de steun van onze trouwe sponsors. 

 

 

 

mailto:jplaverge@telenet.be
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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.  Wil je graag een 

handje toesteken bij een van deze activiteiten, meld je dan bij iemand van het 

jeugdbestuur. 

Rest van het jaarprogramma :  
 

Dinsdag 1 mei  Beker van België ½ finales  (met deelname van onze eigen IPU15!!) 
 

Zaterdag 5 mei  Beker van België finales 
  

Zondag 6 mei  Duiveltjestornooi ‘Monetalis’ voor U6/U7/U8/U9 

 

 
 

Zaterdag 9 juni eindeseizoensactiviteit voor alle jeugdploegen. (zie bijgevoegde uitnodiging) 
 

1ste week juli voetbalkamp FC Gullegem Jeugd (bijna volzet) 
 

20 – 24 augustus  Voetbalstage (niet op woensdag)   

 Hiervoor kan men nog inschrijven bij Jean-Pierre Laverge 


