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NIEUWSBRIEF 6 Gullegem, Maart 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. 

 

Opnieuw 3 sterren voor onze jeugdwerking! 

Op donderdag 21 maart kregen we bericht van Voetbal Vlaanderen dat wij opnieuw een 3 sterren 

kwaliteitslabel kregen toegekend voor onze jeugdwerking.  Hierdoor kunnen we de volgende 3 jaar opnieuw 

Interprovinciaal voetbal aanbieden op onze club.  Bovendien bevestigt dit label dat we ons best doen om een 

kwalitatieve voetbalopleiding te geven aan onze spelers.   

 

 

Sponsors gezocht voor de jeugdwerking. 

Ken je een zelfstandige met een hart voor sportende jeugd, of ben je zelf zelfstandige en wil je graag in beeld 
komen in de Kantine op de grote TV?  Dat kan.   We bieden een interessante sponsoring formule aan.  Bij 
interesse:  contacteer Bart.vanhoorde@fcgullegem.be, of bel hem op 0468 21 46 92 (liefst na 17 uur) 

mailto:Bart.vanhoorde@fcgullegem.be
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Verkoopactie om de jeugdkas te spijzen. 

Er is een WIJNACTIE ten voordele van de jeugdwerking. 

Er is zowel rode als witte wijn verkrijgbaar in het secretariaat aan € 55 per karton (6 flessen)  per fles € 10 

De winst hiervan gaat naar de Jeugdwerking.  

gelieve te vermelden aan Patrick wanneer je aankoopt: Voor de jeugd! 

Er is eveneens een CHAMPAGNEACTIE 

CHAMPAGNE grand cru  HENRY de VAUGENCY 

€ 108 karton van 6 flessen of  per fles 20€  Een koopje voor een echt lekkere champagne! 

eveneens verkrijgbaar in het secretariaat.    

Ook te verkrijgen in het secretariaat:  

AANKOOPBONNEN SUPRA BAZAR   

BON TER WAARDE VAN 25€ nu tot einde seizoen verkrijgbaar  aan 22 € 

 

Voetbalkamp juli 2019 

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

nog enkele plaatsen. 

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

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

 

 

 

 

http://fcgullegem.be/jeugdinfo/voetbalkamp-2019/
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Wist je datjes 

Wist je dat.….. onze U10 zich plaatsten voor de kwartfinales van de Beker van België. 

 

Wist je dat…. we voor de allereerste keer een jeugdspeler hebben met speelminuten bij de eerste ploeg.  De 16 

jarige Andres Dewaele (16 jaar)  speelde zijn eerste minuten tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Tempo 

Overijse. 

 

Wist je dat… een tweede jeugdspeler geselecteerd werd voor de wedstrijd van de eerste ploeg:   Cem Blondeel. 

 

Wist je dat …. onze meisjesploeg een kennismakingstraining organiseert op vrijdag 26 april.  Van 18u30 tot 

20u30 zijn alle meisjes die willen voetballen welkom op de Poezelhoek.  Geboortedatum tussen 2005 en 2011. 

 

Wist je dat.…. we nog steeds een oproep willen doen voor nieuwe leden in het jeugdbestuur.  Spreek gerust 

iemand van het jeugdbestuur aan.   

 

Wist je dat…. de uren dat TVJO Denis de Tand aanwezig is op de Poezelhoek uithangen aan het jeugdcomplex. 

 

Wist je dat…. we volgend seizoen met een gewestelijke ploeg U21 zullen aantreden.  

 

Lidgeld seizoen 2019 – 2020 

  

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 – U21 : 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).  

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. 
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Activiteiten & evenementen 

 
Je kan nu reeds inschrijven voor de mytische Parentscup op de Poezelhoek op 25 mei. 

 

Zowel damesploegen als herenploegen zullen wedstrijden 5 vs 5 spelen op het kunstgras. 

 

Schrijf nu in via bart.vanhoorde@fcgullegem.be of contacteer Bart op 0468 21 46 92 voor meer info.   

 

Ambiance, sportiviteit en plezier gegarandeerd. 

 

Aansluitend grote eindeseizoensbarbecue aan € 17 per persoon en voor kinderen € 12 per persoon.  Info voor 

de inschrijving volgt. 

 

 

 

Rest van het jaarprogramma: 

 

Footfestival Club Brugge – FC Gullegem 7 april 

Paasstage 8 – 12 april (niet op woensdag) 

Miniementornooi (U12 & U13)     20 april 

Preminimienentornooi (U11)  22 april 

Halve finales beker van België  1 mei 

Finales beker van België  4 mei 

Duiveltjestornooi  11 mei 

Eindeseizoenbarbecue + Parentscup 25 mei 

Voetbalkamp  1 – 5 juli 

 

 

Lifestyle                                
 
 
Pesten 
 
Daar doen wij niet aan mee! 
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Via onderstaande link kan je zien hoe we daar in de club mee omgaan. 
 
 
http://fcgullegem.be/jeugdinfo/gedragscode-bij-pesten/ 

http://fcgullegem.be/jeugdinfo/gedragscode-bij-pesten/

