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NIEUWSBRIEF 5 Gullegem, Januari 2019 

 

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. 

Beste wensen 

 
Het jeugdbestuur wenst alle leden en hun familie een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid toe.  We 

hopen dat we er opnieuw een geslaagd sportjaar van kunnen maken.    

 

Woordje van de Jeugdmanager bij het nieuwe jaar. 

Als jeugdmanager doet het mij deugd het nieuwe jaar te kunnen inzetten met veel goed nieuws.  Onze club 

telt meer leden dan ooit tevoren en er is een aangename sfeer op de velden en in de kantine.  Met de komst 

van onze nieuwe TVJO Denis de Tand gaan we er sportief ook op vooruit en ik voel bij de vele vrijwilligers ook 

een gezonde goesting om in het jaar 2019 er weer alles aan te doen om onze sporters beter te maken en dit in 

zo comfortabel mogelijke omstandigheden.  Graag zou ik u willen vragen om deze nieuwsbrief telkens ook 

eens te laten lezen door uw zoon of dochter  (vanaf een bepaalde leeftijd natuurlijk).  De informatie is best 

ook interessant voor hen.   

Ondertussen werken we met een gemotiveerd team aan het voorbereiden van de audit voor het 

interprovinciale label van Double Pass.  Jullie kregen van Double Pass al een enquête doorgemaild in het kader 

van deze audit.  Deze audit meet de kwaliteit van onze opleiding. 

Ik wens iedereen een prachtig sportief jaar met veel fun.    

FC Gullegem, meer dan voetbal alleen! 

Bart Van Hoorde – Jeugdmanager 
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Voetbalkamp juli 2019 

Er kan weer ingeschreven worden voor het 11e voetbalkamp van FC Gullegem in de eerste week van juli. 

Inschrijven kan enkel via de website van FC Gullegem ; klik hier voor de link. 

De kostprijs is hetzelfde als vorig jaar € 150 per kind.    

 

Wist je datjes 

Wist je dat.….. veel van onze ploegen zeer succesvol waren in de vele indoortornooien waaraan we 

deelnamen.  Er werden veel bekers mee naar Gullegem genomen. 

 

Wist je dat…. onze eerste ploeg in een goede drive zat vóór Nieuwjaar.  We hopen dat ze de goede prestaties 

verder bij elkaar voetballen en roepen jullie op om hen te komen aanmoedigen bij hun thuismatchen. 

 

Wist je dat …. onze meisjesploeg een tornooi speelde in Geraardsbergen, de Macron cup, met veel spektakel 

en een lichtshow bij elk doelpunt.   

 

Wist je dat.…. het eetfestijn een groot succes was.  Het clubhuis zat afgeladen vol en iedereen vond de 

zelfbereide stoofvleesschotel zeer lekker.   Bedankt aan alle medewerkers en bedankt aan allen die komen 

aanschuiven zijn.  De opbrengst gaat volledig naar de jeugdwerking. 

 

Wist je dat…. ons eerste indoortornooi in samenwerking met WDP Rollegem in Sporthal De Weimeersen een 

groot succes was.   Niet alleen organisatorisch en financieel, maar zeker ook sportief.  De spelers U14 en U15 

hebben mooie resultaten geboekt.  Onze FCG spelers die uitkwamen bij WDP wonnen zelfs 2 van de 3 

tornooien. 

 

Wist je dat…. onze U14 en U15 functional-training gaan krijgen. Dit is een trainingsmethode die werkt met 

eigen lichaamsgewicht (geen fitness/ toestellen of gewichten) en er wordt gewerkt op de belangrijkste spieren 

van een voetballer. Deze oefeningen zullen gegeven worden door Steven Eggermont en Bryan Segers.  

Wist je dat…. onze bovenbouw vanaf U16 opnieuw naar de fitness zullen gaan.  Dit is een samenwerking met  

Top-form Gullegem. 

 

  

http://fcgullegem.be/jeugdinfo/voetbalkamp-2019/
https://www.topform-gullegem.be/
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Activiteiten & evenementen 

 
 

 

 

Rest van het jaarprogramma: 

 

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                                
 
Studeren kan ook op FC Gullegem! 
 
Als je graag wat wil studeren voor of na de training, dan kan je zoals steeds terecht in de kleine VIP in de 
kantine.  Daar zit je rustig en kan je in alle rust remediëren, of huiswerk maken.   Heb je vragen over 
studieplanning of studiemethode, dan kan je steeds terecht bij Denis de Tand die bijna elke dag op de 
Poezelhoek te vinden is en beroepshalve in het onderwijs actief is. 
 
 
Propere voeten – propere mensen 
 

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

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

