Editie februari 2017

Beste ouders ,
Even een korte update uit voetballand. Nieuwjaar is pas voorbij, de krokusvakantie is er en
straks trappen we weeral verder naar het seizoeneinde. We zijn volop in voorbereiding voor het
seizoen 2017/2018, teams worden opnieuw samengesteld, trainers worden gezocht om onze
kids in de beste omstandigheden aan voetbal te laten doen en hier en daar is al iemand druk in
de weer voor de komende evenementen.
Ieder seizoen doen we een oproep aan al onze leden en hun ouders of er binnen het gezin nog
iemand graag wil starten met voetballen en geboren is in 2012. Indien ja stuur dan zeker een
mailtje naar jan.dekeyzer@outlook.be , graag correcte naam & voornaam, geboortedatum en
adres. Later krijgen jullie een mailtje voor onze kennismakingsnamiddag. Vergeet dit niet: de
plaatsen zijn beperkt.
Spelers die stoppen of de club verlaten na dit seizoen mogen ook altijd een mailtje sturen. In
sommige leeftijdscategorieën is er nog steeds een wachtlijst, bedankt om ons op de hoogte te
brengen. ( jan.dekeyzer@outlook.be )
Noteer alvast op jullie kalender dat 1 & 2 april “kookvrij” kan worden, dan is er ons
steakweekend, ieder jaar een lekkere topper en voor de kids is er natuurlijk een alternatief.
Welkom & smakelijk …

Via onze website kan je nog steeds inschrijven voor het paaskamp dat doorgaat van 3 tot 7
april. http://vcbertemleefdaal.be/formulier/inschrijven-paaskamp-2017

Nogmaals lanceren we deze oproep, het Jeugdcomité moet heel veel vrije tijd aan de club
besteden om ervoor te zorgen dat jullie kids in een aangename en veilige omgeving kunnen
voetballen, maar ook wij van het Jeugdcomité hebben een gezinnetje, schoolgaande kinderen
en al onze dagelijkse beslommeringen.
Daarom gaan we op zoek naar mensen die de handen uit de mouwen willen steken. We
zoeken mensen die het clubleven willen versterken, die er mee voor zorgen dat onze kinderen
een leuke betaalbare hobby hebben, dat ze samen met hun vrienden een sportieve
deugddoende jeugd kunnen opbouwen, om mee te zorgen voor een clubwerking waar we
trots op mogen zijn.
Hoe kan je ons helpen ?
Freelance medewerker worden van een event zoals : jeugdtornooi, eetfestijnen,
kinderdisco...
en/of
Mee het beleid bepalen binnen het Jeugdcomité
en/of
Het beheren van een bestaande activiteit of het uitwerken van een nieuw leuk event.

Wij hopen dat er enkele enthousiaste ouders bereid zijn tot een gesprek, mensen die mee
willen bouwen aan het succes van de club.
Laat me een bericht (jan.dekeyzer@outlook.be), spreek me aan en we steken de koppen bij
mekaar.
Alvast bedankt, namens de jeugdwerking, uw Jeugdvoorzitter, Jan De Keyzer.
WEEK VAN DE VRIJWILLIGER : DANK U WEL AAN IEDEREEN DIE DE CLUB HELPT

