K.V.V. ZEPPEREN – BRUSTEM
NIEUWSBRIEF JUNI 2019
Beste speler, ouder
De vakantieperiode is aangebroken en de voorbereidingen voor het nieuwe aankomende
seizoen 2019-2020 lopen naar het einde.
Wij hopen het seizoen goed te kunnen aanvangen, daarom vragen we, indien dit nog niet
gebeurd is, om de vakantieperiodes tijdig door te geven.
Tijdens het seizoen zal er maandelijks een nieuwsbrief verstuurd worden, met daarin
nuttige info, programma’s, kalenders, wijzigingen, vragen, enz.
We wensen alvast iedereen een welverdiende deugddoende vakantie toe ! ! !

PROGRAMMA
AUGUSTUS

OVERZICHT
TRAININGEN ALGEMEEN

VAKANTIEPERIODES

SCHEMA VOORBEREIDING

Wij vragen om zo snel mogelijk de geplande

Het schema van de voorbereiding kan je

vakantieperiodes door te geven, zo kunnen

hierboven via de link raadplegen. Er

we de planning van de voorbereiding en

kunnen nog wijzigingen komen, deze zullen

inschrijvingen op tornooien tijdig in orde

tijdig gecommuniceerd worden. Gelieve

brengen en hopen we geen laattijdige

tijdens de voorbereiding goed te kijken

afzeggingen te moeten doen.

naar de uren en plaatsen van de

We vragen, ook indien jullie niet op vakantie

trainingen, deze kunnen afwijken van het

gaan of het nog niet weten, dit te noteren

normale schema. Vanaf 1 september

bij opmerkingen zodat we van iedereen info

hanteren we het vast schema.

hebben.
Spelers waarvan we geen info ontvangen
zijn verondersteld niet aanwezig te zijn.

INFOBROCHURE
De

infobrochure

2019-2020

→ doorgeven vakantieperiodes 
kan

u

hieronder raadplegen. In de brochure vindt
u de visie & missie van de club terug alsook
enkele belangrijke afspraken tussen club,
spelers en ouders, die de werking en
opleiding ten goede zullen komen.
→ infobrochure 2019-2020 

GEGEVENS
Spelers die hun gegevens nog niet
doorgegeven hebben, vragen we dit te
doen zodat de communicatie vlot kan
verlopen en we alles correct in het nieuwe
systeem kunnen inbrengen.
→ doorgegeven gegevens 
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Technische staf 2019-2020
Coördinators
TVJO: Kevin Somers
Coördinator U6-U7: Bart Vandewalle
Coördinator U8-U9: Mario Leunen
Coördinator regionaa U10 t/m U17: Gerry Tits
Coördinator InterProvinciaal U10 t/m U17: Jurgen America
Onderbouw
U6: Dominique Desiron, Seppe Vanswegenhoven
U7: Bart Vandewalle, Cedric Beckers, Wilco Boden
U8 prov.: Steve Vanleeuw, Chris Claes
U9 prov.: David Vanbelle, David Markelbach
Middenbouw
U10 gew.: Jos Corthouts
U10 IP: Niels Saenen
U11 gew.: Gerry Tits, Stefan Rosseels
U11 IP: Mario Leunen
U12 gew.: Yves Hendrickx
U12 IP: Jurgen Amerika, ?
U13 gew.: Jos Corthouts
U13 IP: Peter Delwiche, Bart Peetermans/Nick Loix
Bovenbouw
U14 IP: Torsten Schepers
U15 gew.: Gerry Tits
U15 IP: Jurgen Quaeyhaegens
U16 IP: Joost Vrancken
U17 IP: Thierry Sleypen
Keeperstrainers
Govert Boyen, Christoffe Claes, Niki Lemoine
Looptrainers
Danny Brans, Mick Greefs
Techniektrainers
Joost Vrancken, Mario Leunen, Jozef Leonard
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OPDRUIMDAG – 27 juli
Donderdag 27 juli organiseert de club een opruimdag. Alle helpende handen zijn welkom. Wil
je mee een handje helpen om de accommodatie eens onder handen te nemen, neem dan contact
op met Pascal Mils via pmilis69@hotmail.com of 0475/68.88.56

SPELERSVOORSTELLING - 25 AUGUSTUS
Zondag 25 augustus organiseert de club een familiedag waarbij eveneens de
spelersvoorstelling zal plaatsvinden. Exacte info zal je terugvinden in de volgende nieuwsbrief.
Je kan alvast deze datum in je agenda zetten, we hopen dat alle spelers aanwezig zijn om er
samen een onvergetelijke dag van te maken.

WEDSTRIJDAFGEVAARDIGDEN
Wil je je graag engageren en de spelers en trainer(s) bijstaan in het vlot laten verlopen van de
wedstrijden, dan is een taak als afgevaardigde iets voor jou. Indien je interesse hebt, kan je
via de trainer meer info verkrijgen of je kandidaat stellen.
De eerste vergadering met de afgevaardigden vindt de laatste week van augustus plaats.

Nuttige links
→ kalenders KBVB

→ afgelastingen
→ infobrochure 2019-2020
→ website K.V.V. Zepperen-Brustem

Met sportieve groet
Sportieve cel jeugd
K.V.V. Zepperen-Brustem

