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NIEUWSBRIEF 8 Gullegem, mei 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. 

 

Lidgeld seizoen 2019 – 2020 

De lidgelden voor het seizoen 2019-2020 zijn als volgt: 

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. 

 

Infomomenten 

 

Algemene pasdag voor de kledij voor volgend seizoen: zaterdag 8 juni   

Op deze dag kan u doorlopend, vanaf 10 uur tot 15 uur de kledij komen passen in de kleedkamers van het 

Jeugdcomplex op de Poezelhoek.  
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Infomomenten voor het komende voetbalseizoen in het clubhuis van FC Gullegem.  

Vrijdag 14 juni om 19 uur voor U14 – U15  

Vrijdag 14 juni om 20u30 voor U16 – U17 – U21  

Zaterdag 15 juni om 9u30 voor Onderbouw (U7 – U9)  

Zaterdag 15 juni om 11u00 Middenbouw (U10 – U13)  

Zaterdag 22 juni om 11u00 voor de IP U19 

U krijgt dan ook de gelegenheid om 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 jeugdwerking alsook over de praktische 

afspraken.  

Volgend seizoen 2019-2020 treden onze ploegen opnieuw aan in de gewestelijke en de interprovinciale 

reeksen.  Met een enthousiaste trainersstaf, een jeugdbestuur dat streeft naar een vlotte organisatie en vele 

vrijwilligers zullen we er samen een topseizoen van maken!             

        

Goede examens! – prettige vakantie!                       

We wensen al onze spelers goede examens toe.  We vinden het belangrijk dat jullie goede resultaten halen op 

school, want dat is zo veel belangrijker dan voetbal. 

 

Het jeugdbestuur wenst jullie ook allemaal een deugddoende vakantie toe.  Geniet er van, dichtbij of ver weg. 

 

Voetbalkamp juli 2019 

Het voetbalkamp van juli is volzet. 

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 

mailto:jean-pierre.laverge@fcgullegem.be
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Wist je datjes 

 

Wist je dat…. onze U9 zich de halve finale van de beker van West-Vlaanderen wonnen, maar de finale verloren 

tegen Racing Waregem.  Proficiat aan de supporters en de spelers. 

 

Wist je dat…. Ons Duiveltjestornooi opnieuw een groot succes was.  36 ploegen gaven het beste van zichzelf. 

Wist je dat…. De velden al werden ingezaaid.  Het kunstgras krijgt binnenkort ook een groot onderhoud. 

Wist je dat…. De eerste ploeg in 2e amateurklasse blijft en met quasi de zelfde kern volgend seizoen een mooie 

plaats in de rechterkolom ambieert. 

Wist je dat…. er opnieuw een aantal spelers vanuit de jeugdwerking doorschuiven naar de beloften. 

 

 

 

 


