
 

Lijkt voetballen je leuk en wil je dat doen bij een 

vereniging die er veel voor doet om het naar je zin te 

maken, meld je dan aan bij FC Gullegem. 

FC Gullegem biedt  vanaf augustus 2022 i.s.m. vzw 

Keitoffe Voetbal Kansen thematische trainingen aan 

(inkleding op het niveau van de kinderen). 

 

Met de  jarenlange expertise van deze vzw, met  enthousiaste en vakkundige begeleiders 

en het trainen in kleine groepjes willen wij hier met FC Gullegem het verschil maken. 

Het thema van onze trainingen is ‘WIJ GAAN OP VOETBALAVONTUUR ’! 

 

Voor jongens en meisjes die graag voetballen (°2016 + °2015) bestaat ons 

voetbalavontuur uit een lessenreeks van 25 trainingen.  

Voor deze kinderen bieden wij een voetbalmenu aan waarbij oog- voetcoördinatie, 

techniek, trap – en dribbelvaardigheden aan bod zullen komen. Voetbal blijft recreatief. 

Wij spelen dus geen wedstrijden tegen andere ploegen. 

 

 

Wanneer trainen wij ? 

Wij trainen op woensdag van 16u00 tot 17u00. 

Tijdens de winterperiode en vakanties is er een onderbreking van de trainingen. 

 

Waar? 

Op de terreinen van FC Gullegem, Poezelhoek 12 8560 Gullegem 

 

Inschrijven & info 

Bevestigen via mail: naam, voornaam, geboortedatum, adres & telefoon naar 

jplaverge@telenet.be, Rek: BE07 7380 0329 2766 

Jean-Pierre Laverge: 0477 55 14 19 

 
 
JEUGD Football Club Gullegem  
Stamnummer K.B.V.B.: 9512 
Website: www.fcgullegem.be   
E-mail: infojeugd@fcgullegem.be 
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Wat is de kostprijs? 

 

Jongen / meisje: °2016 + °2015 

Kostprijs: €225 (seizoen) 

Aantal lessen: 25 

Inbegrepen: 
Verzekering, Aansluiting K.B.V.B., FCG - lid, sweater FCG, 

Sintfeest FCG 

Doelgroep: 

 

Voor jongens en meisjes (woonachtig in Gullegem) 

• die graag voetballen maar nog onvoldoende rijpheid* 

vertonen en nog niet klaar zijn om reeds 

competitiewedstrijden aan te vatten (dit na inloopperiode 

bij de competitieve FCG – Jeugdploegen). Deze kinderen 

worden nog apart getraind ! Aansluiten competitievoetbal 

is nog mogelijk. 

*Onvoldoende rijpheid = onvoldoende inzicht in het spel, te weinig 
balvaardig, te speels, dromerig, onvoldoende kennis van het reglement, 
enz. Het heeft dan ook geen zin om deze jongens voor de leeuwen te 
gooien, te laten verliezen met te grote cijfers en op die manier de zin om 
te voetballen te ontnemen !  

OF 

Voor jongens en meisjes (woonachtig in Gullegem) 

• die niet graag wedstrijden in competitieverband spelen of 

nog heel veel andere toffe hobby’s beoefenen tijdens het 

weekend. 

OF 

Voor jongens en meisjes  

• komende uit de U5/U6 - werking 

Data: 

(2022) 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 

9/11, 16/11, 23/11, (2023) 1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 

29/3, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5 

Reservedata bij slechte 

weersomstandigheden: 
7/12, 14/12, 24/5, 31/5 

Proberen: Niet mogelijk voor spelers uit de U6 werking vorig seizoen 

 


