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NIEUWSBRIEF 7 Gullegem, April 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. 

             

        

Eindeseizoensfeest en Parentscup op 25 mei! 

Op 25 mei gaan we nog eens feesten op de Poezelhoek. 

Je kan nog steeds inschrijven voor de mythische Parentscup op de Poezelhoek op 25 mei. 

Zowel dames- 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. 

 

Er zijn reeds verschillende teams ingeschreven! 

 

De Parentscup start om 17 uur.  Het einde hangt af van het aantal deelnemende ploegen. 

 

Aansluitend is er vanaf 18u30 de grote eindeseizoensbarbecue aan € 17 per persoon en voor kinderen € 12 

per persoon.   

 

Een heerlijke barbecue met verschillende soorten vlees: 

witte pens, bbq worst, steak, gemarineerde ribbetjes, gekruide kippenboutjes, kippenbrochettes  

- mayonnaise, tartaar, cocktail, warme sauzen.  

- rode koolsalade, witte koolsalade, wortel, tomaat, komkommer, broccoli-bloemkool salade, vitamientje,  

notensla, salade  

- pastasalade en frietjes 

 

 

Kaarten zullen vanaf dit weekend beschikbaar zijn in de kantine. 
 

 

mailto:bart.vanhoorde@fcgullegem.be
mailto:bart.vanhoorde@fcgullegem.be


JEUGD Football Club Gullegem  

Stamnummer K.B.V.B.: 9512   
www.fcgullegem.be – infojeugd@fcgullegem.be  
Rekening nummer jeugd: BE95 0015 4548 7458 
 

Pagina | 2  
 

Trooper 

We hebben met FC Gullegem Jeugd een Trooperpagina gemaakt.  

Wat is dat? Wel, als u via Trooper naar een hele waslijst van websites surft en bij die sites online aankopen 

doet, dan krijgt FC Gullegem Jeugd een deeltje van dat aankoopbedrag terug.  

Als u bijv. naar onze trooperpagina gaat, en vandaar naar JBC surft en een bestelling doet van bijv. 100€, dan 

krijgen wij daarop 6% terug betaalt.  

6€ die naar de werking van FC Gullegem Jeugd gaat.  

Het percentage dat een vereniging terug krijgt, varieert naargelang de shop en kan gaan van 2% tot 10%. 

Hoe gaat u te werk:  

1° Ga naar https://www.trooper.be/fcgullegem 

2° Klik op het logo van de website waarbij u een aankoop wilt doen 

3° Doe uw aankoop   

U krijgt van Trooper ook een mailtje met de bevestiging van het bedrag dat je bijdraagt.  

U betaalt zelf niks extra en steunt het voetbal. 

Deelnemende websites zijn oa  

- CoolBlue, Mediamarkt, Proximus, Orange, Krefel, Selexion, ..  

- Decathlon, AS Adventure, Torfs, JBC, Brantano, voetbalshop.be, River Woods, e5Mode, United Brands, ..  

- Collishop, Alensa, Tadaaz, Fun, Dreamland, Collect & Co, Domino’s Pizza, ..  

- Plopsa, Walibi, Efteling, Bobbejaanland, Disneyland,.. 

- Booking.com, Weekendesk, hotels.com, Connections, CenterParcs, Landal,…  

Check het! Er zijn zeker een aantal sites waar u wel eens iets bij koopt.  

Voor moederdag, uw vakantie, paascadeaus, …  
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Beker van België op de Poezelhoek 

Nu reeds best vrijhouden in uw agenda!   

Halve Finales Beker van België op WOENSDAG 1 MEI VANAF  09u30-11u00-12u45-14u30 telkens 2 

wedstrijden - 16u15 en 18u15 telkens 1 wedstrijd U15 

Finales Beker van België op ZATERDAG 04 MEI VANAF 09u40-10u35-11u25-13u15  telkens 4 wedstrijden voor 

U9 ; vanaf 13u15 FINALES 

VANAF 15u00 FINALE U10 EN U11  

OM 17u00 FINALE U12 EN U13   

OM 19u00 FINALE U15 

 

Voetbalkamp juli 2019 

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

nog 10 plaatsen. 

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

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

 

Voetbalstage april 2019 

De paasstage vindt plaats op de terreinen van FC Gullegem en dit van maandag 8 april 2019  t.e.m. 12 

april 2019. 

Er is geen stage voorzien op woensdag 10 april 2019. 

De voetbal- en keeperstage is voor jongens en meisjes vanaf °2013 t.em. °2004 en wordt begeleid door 

gediplomeerde jeugdtrainers. 

Inschrijven of meer informatie kan je bekomen bij jean-pierre.laverge@fcgullegem.be 

 

http://fcgullegem.be/jeugdinfo/voetbalkamp-2019/
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Voetbalstage Augustus 2019 

De zomerstage vindt plaats op de terreinen van FC Gullegem en dit van maandag 19 augustus 2019 t.e.m. 

vrijdag 23 augustus 2019. 

Geen stage op woensdag 21 augustus 2019  

De voetbal- en keeperstage is voor jongens en meisjes vanaf °2013 t.em. °2004 en wordt begeleid door 

gediplomeerde jeugdtrainers. 

Inschrijven of meer informatie kan je bekomen bij jean-pierre.laverge@fcgullegem.be 

 

Wist je datjes 

Wist je dat.….. Onze IPU15 zich plaatsten voor de kwartfinales van de Beker van België. 

 

Wist je dat…. Onze U10 uitgeschakeld werden in de kwartfinale na een zeer spannende wedstrijd. 

 

Wist je dat…. onze U9 zich plaatsten voor de halve finales van de beker voor Duiveltjes.  Ze spelen hun halve 

finale en de (troost)finale op 4 mei op Cercle Brugge.  Halve finale tegen Jabbeke 

 

Wist je dat …. er poortjes geplaatst werden in de hoofdtribune.  Als ze dicht zijn is dit om de tribune net te 

houden voor de volgende wedstrijd van de eerste ploeg. 

 

Wist je dat…. onze club er zal naar streven om een Hartveilige club te worden.  De eerste stappen zijn gezet. 

  

Wist je dat…. Vanaf nu onze sportverzorger Jeroen telkens op donderdagavond te vinden is in kleedkamer 2 

voor sportverzorging.  Hij is enkel volgende week niet aanwezig. 

Wist je dat…. er een wijn en champagne actie loopt.  Je kan deze aankopen in het secretariaat.  Zeg er bij dat 

je aankoopt ten voordele van de jeugdwerking, en de opbrengst gaat rechtstreeks naar de jeugd. 

Wist je dat…. we nog steeds helpende handen zoeken voor het organiseren van onze tornooien.  Alvast 

bedankt aan de vele vrijwilligers die hieraan meewerken.  Goesting:  meld je bij 

bart.vanhoorde@fcgullegem.be 
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Pas- en infomoment seizoen 2019-2020 

De pasdag vindt plaats op 8 juni vanaf 10 uur tot 15 uur in het jeugdcomplex.   U kan er alvast uw kledij 

komen passen voor het seizoen 2019-2020 en eventueel extra benodigde kledij passen.   Als je dan komt 

passen kan je je kledij al ontvangen in het begin van het nieuwe seizoen. 

De infomomenten voor het volgende seizoen zullen plaats vinden op de Poezelhoek in het clubhuis in het 

weekend van 14 en 15 juni.   De juiste tijdstippen worden nog meegedeeld in de volgende nieuwsbrief. 

We weten dat dit in de examenperiode is, maar dit neemt slechts een uurtje in beslag. 

Op dit infomoment leer je je trainer voor het volgende seizoen kennen en geven we een woordje uitleg over 

de jeugdwerking en de missie en visie van onze jeugdwerking. 

 

Activiteiten & evenementen 
 
 

Footfestival Club Brugge – FC Gullegem 7 april 

Paasstage 8 – 12 april (niet op woensdag) 

Miniementornooi (U12 & U13)     20 april 

Preminimienentornooi (U10)  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 

Zomerstage 19 – 23 augustus (niet op woensdag) 

 

 

Lifestyle                                
 
http://fcgullegem.be/wp-content/uploads/2018/06/maandthema-voeding-fabels-en-feiten.pdf 
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