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NIEUWSBRIEF 3 Gullegem, december 2017 

 

Beste speler, beste ouders, 

 

Het eerste deel van het seizoen is ten einde.  We genieten even van de winterstop.  Het jeugdbestuur wenst 

jullie alvast allen prettige feestdagen. 

 

Met deze 3e nieuwsbrief van het seizoen brengen wij u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze 

club. 

 

Nieuwe website voor FC Gullegem 

Samen met het bestuur van de eerste ploeg werd beslist om te investeren in een nieuwe website voor onze 

club.  Na 10 jaar is onze bestaande website uit zijn voegen gebarsten en niet meer geschikt voor de nieuwe 

mediaspelers, noch voor de vele informatie die we willen delen.  We werken hard aan een mooie nieuwe 

layout met 1 huisstijl, zeer visueel en met een hoog gebruiksgemak.   Bovendien geschikt voor smartphones 

en tablets.  Meer hierover later. 

 
Tevredenheidsenquête. 
 
Om onze jeugdwerking steeds verder te verbeteren vragen wij u vriendelijk de tevredenheidsenquête over 
onze jeugdwerking in te vullen.  Dit neemt slechts een paar minuten in beslag en is heel belangrijk om ons 
verder beleid te bepalen. 
 
Hier is de link enquêteformulier   alvast bedankt.  De enquête is volledig anoniem. 
 

14 januari de derby FC Gullegem - Sporting West Harelbeke 

Op 14 januari om 15 uur gaat de eerste derby van het jaar 2018 door op de Poezelhoek. Tijdens deze 

wedstrijd willen we massaal aanwezig zijn met onze jeugdspelers.  De kleinsten mogen oplopen met de eerste 

ploegen. Onze ploegen GU15 en IPU16 mogen het publiek groeten naar aanleiding van hun kampioenstitel.    

Na de wedstrijd is er gelegenheid om in het clubhuis de spelers van de eerste ploeg te ontmoeten en hun 

handtekening op hun sticker te laten plaatsen.   Bovendien organiseren we dan ook een ruilmoment voor de 

stickers.    

Meer nieuws hierover volgt later, maar noteer alvast deze datum.  

https://goo.gl/forms/R2Ju3JnVv6HtJXBM2
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Nieuwjaarsreceptie Jeugdwerking FC Gullegem 

Het jeugdbestuur heeft naar jaarlijkse gewoonte het genoegen iedereen van de club uit te nodigen op de 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 27 januari.  Van 19 uur tot 21h30 schenken we cava en fruitsap à volonté en 

we geven ook een gratis vat!   

Kom zeker af om samen te toasten op het nieuwe jaar.  Zie ook de affiche in de bijlage. 

Stickerboek 

Het stickerboek werd gelanceerd net voor Sinterklaas en was onmiddellijk een groot succes.  De meesten 

onder jullie kregen ondertussen hun gepersonaliseerde boek en velen kochten het interessante 

lanceringspakket met 29 pakjes voor € 25.  We gaan opnieuw ruilmomenten organiseren en het eerste 

ruilmoment gaat door op 4 januari om 18 uur in de kantine. 

Wanneer je stickerboek helemaal vol is, kan je dit melden op stickerboek@fcgullegem.be.  

De eerste 15 krijgen een posterpakket van hun eigen foto en van de ploegfoto.  Je maakt bovendien kans op 

winst in de tombola, waar je een tablet of smartphone kan winnen. 

De opbrengst van het stickerboek gaat integraal naar de jeugdwerking.  Er zijn nog pakketten voor € 29 

beschikbaar in de kantine en bij drukkerij Herman. 

 

Kledij 

Er is steeds mogelijkheid om extra kledij te bestellen.   Zeker nu de koude en natte dagen er aan komen is een 

regenjas of een extra paar kousen welkom.  In de clubshop vind je een overzicht van het aanbod.  

Bestellen kan via kledij@fcgullegem.be 

We vragen nogmaals om alle kledij goed te naamtekenen.  Zelfs als je dit al gedaan hebt, is het goed om dit 

nog eens te doen want door het vele wassen kan de naam verdwijnen.   We hebben al zeer veel verloren 

voorwerpen.   

 

Samenwerkingen met andere clubs 

De jeugdwerking van FC Gullegem heeft al enkele jaren een samenwerking met SV Kortrijk en met KV 

Kortrijk.   

Onlangs heeft CLUB BRUGGE ons benaderd met de vraag voor een samenwerking tussen de jeugdwerkingen.  

Omdat dit voor beide clubs een meerwaarde betekent, wordt vanaf 1 januari 2018 een samenwerking tussen 

beide clubs aangegaan.   

Verder heeft het jeugdbestuur van FC Gullegem ook beslist om een nauwe samenwerking met 

minivoetbalclub WDP Rollegem uit te bouwen.  Niet alleen zijn bij WDP Rollegem heel veel FC Gullegem 

spelers en trainers/ouders actief, maar bovendien kunnen wij het bestuur van deze club mee ondersteunen.  

Dit geldt enkel voor de jeugdwerking van WDP. 

mailto:stickerboek@fcgullegem.be
http://www.fcgullegem.be/index.php/clubshop
mailto:kledij@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 | 3  
 

Wist je datjes 

Wist je dat ……onze jonge scheidsrechters het heel goed doen.  Zowel bij de wedstrijden voor de onderbouw 

als bij de middenbouw worden bijna uitsluitend eigen opgeleide scheidsrechters aangesteld.   Wie iemand kent 

die ook geïnteresseerd is mag steeds contact opnemen met Xavier:  xavierpattyn8@gmail.com 

Wist je dat…. onze kinesist Steven Eggermont regelmatig op de club is  voor opvolging van kwetsuren.  Je kan 

hem bereiken op tel. 0498/599233.  Hij werkt in de praktijk Kinekor.   

 

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 

Topform Gullegem.  Kijk zeker eens naar hun aanbod op hun website http://www.topform-gullegem.be/ 

 

Wist je dat…. onze Interprovinciale U16 en onze Gewestelijke U15 kampioen speelden in hun reeks.  Met 

beiden 40 op 42 punten hebben ze een prachtige reeks neergezet.  Beide ploegen gaan dan ook verdiend een 

niveau hoger spelen. 

  

Wist je dat …..onze club in 2018 10 jaar bestaat.  Er wordt hiervoor een schitterend feest georganiseerd op 

vrijdagavond 9 november 2018.  Je hoort hier later meer over. Hou alvast die datum vrij. 

 

Wist je dat…. er 4 ploegen van FCG doorstoten naar de 1/8de finales van de Beker van België. We wensen ze 

veel succes in de volgende rondes. 

 

Wist je dat…. onze TVJO persoonlijk wedstrijdkledij van FC Gullegem is gaan brengen naar straatkinderen in 

Senegal. 

 

mailto:xavierpattyn8@gmail.com
http://www.topform-gullegem.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 :  
 

 4 januari 2018  eerste sticker-ruildag  
 

 13 januari 2018 Gullegems Ontmoetingsfeest: jeugdbestuur verkoopt braadworsten 
 

 14 januari 2018    Jeugddag - wedstrijd eerste ploeg en tweede sticker-ruildag om 17h met 
 signeersessie van de spelers van de eerste ploeg 
 

 27 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie FC Gullegem 
 

 14 februari 2018 Onderbouw matcht 
 

 31 maart 2018 Miniementornooi 
 

 2 april 2018 Préminiementornooi 
 

 9 – 13 april 2018 Voetbalstage (niet op woensdag) 
 

 1 mei 2018 Beker van België ½ finales 
 

 5 mei 2018 Beker van België finales 
 

 6 mei 2018 Duiveltjestornooi 
 

 juni 2018 eindeseizoensactiviteit 
 

 1ste week juli 2018 voetbalkamp FC Gullegem Jeugd  inschrijving vanaf 1 januari via de website. 
 

 20 – 24 augustus 2018 zomerstage (niet op woensdag) 



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

Pagina | 5  
 

Lifestyle 

 

Maandthema onderbouw – middenbouw - bovenbouw 
 

Wees zichtbaar in het donker!! 

Voor de spelers die te voet of met de fiets naar de trainingen komen hebben we volgende boodschap. 

Als je nu naar de training komt dan is het al donker.  Het is dus belangrijk om je goed zichtbaar te maken 

onderweg. 

 

Het is een feit, in het donker word  je minder snel opgemerkt als fietser.  

Zorg daarom voor een fiets die een  werkend voor- en achterlicht heeft. 

Draag zelf liefst een hesje of draag reflecterende kledij. 

Het motto is eenvoudig en luidt als volgt : WORD GEZIEN, OF JE BENT GEZIEN! 

 

Sociale cel FC Gullegem 
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