FC KERKSKEN: programma week 35

Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken;
Vooraleer het programma van week 35 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven:
1. GROOT MOSSELFESTIJN (zie flyer)
Het bestuur en spelers van Fc Kerksken nodigen U en uw familie vriendelijk uit op hun
GROOT MOSSELFESTIJN.

Wanneer:
Vrijdag 11 september van 18h tot 21h
Zaterdag 12 september van 18h tot 21h
Zondag 13 september van 11h30 tot 14h
Keuze uit:
MOSSELEN

KIPPENBORST

Volwassen €20
Kinderen (-12jaar) €10

Volwassen €15
Kinderen (-12jaar) €10

Waar: Kantine Willy Michiels Stadion
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!!!
Door het mosselfestijn is er uitzonderlijk geen training op vrijdag 11 september voor alle
jeugdploegen

2. Trainingsvelden:
Ouders worden in geen geval toegelaten op de terreinen bij trainingen en wedstrijden.
Dankzij de goede zorgen van onze terreinmedewerkers beschikken wij over een uitstekend
A terrein. Gelieve dit dan ook niet te betreden.
Gebruik de paden om jullie naar de trainingsvelden te begeven.
3. Betaling lidgeld:
De week voor de competitiestart is het de hoogste tijd om het lidgeld in orde te brengen.
Aangezien in deze prijs de aansluiting en de verzekering bij de KBVB inbegrepen is kunnen wij
niet toelaten dat een jeugd- of kernspeler een wedstrijd speelt zonder dat de
opleidingsvergoeding/lidgeld betaald is.
Daardoor zijn wij genoodzaakt om bij een niet-betaling van het lidgeld de speler te schorsen
vanaf de competitie start tot de betaling effectief voldaan is.
4. Aansluiting nieuwe spelers:
Spelers die nog niet zijn aangesloten bij onze club en de Koninklijke Belgische Voetbalbond
kunnen op woensdag 26 augustus van 18h00 tot 19h30 hiervoor terecht op het secretariaat
in de kantine.
5. Terugbetaling mutaliteiten:
Zoals u misschien weet betalen de meeste mutualiteiten een deel van het lidgeld dat u betaalt
aan de club terug.
Het volstaat dat u het formulier van uw Ziekenfonds download van hun website en dit laat
afstempelen door onze gerechtelijke correspondent (De Backer Franky).
6. Het komend weekend start de competitie seizoen 2015-2016 voor als onze jeugdploegen.
We wensen dan ook aan alle spelers, trainers en supporters veel spelvreugde en veel
succes toe.
7. Spelreglementen en wijzigingen jeugdvoetbal 2015-2016:
In bijlage kan je een beknopt overzicht terugvinden van de spelreglementen voor 2v2 – 5v5 –
8v8 – 11v11, alsook de wijzigingen.

8. Afspraken “ Ouders langs de lijn”.
Binnen Fc Kerksken trachten we jonge voetballers op te leiden, een opleiding gericht naar
het individu, onder het motto: “jeugdvoetbal is een individuele sport met een collectief
karakter”.
Om goed te leren voetballen is durf nodig, wij trachten voldoende “speelruimte” te geven
om te leren “durven”.
Wij streven naar voldoende speeltijd voor iedereen, het heeft geen nut deze regel met de
stopwatch te controleren. Elke speler kan om één of andere reden slechter presteren:
Gelieve hiervoor begrip op te brengen.
Geweld op en naast het voetbalveld wordt niet getolereerd.
Het toenemende geweld bij jeugdwedstrijden baart steeds meer zorgen, in het kader van
preventie hiervan, worden onze spelers, trainers en afgevaardigden erop gewezen dat elke
overtreding, een gepaste tussenkomst van de clubverantwoordelijken tot gevolg zal hebben.
De jeugdwerking zal hierop streng toezien, zodat we allen kunnen model staan voor terughoudendheid en respect tegenover tegenstanders en spelleiders.
( in bijlage vind je onze afspraken )

9. Looptrainingen door Sparq4youth i.s.m. Fc Kerksken:

Mijn naam is Benthein William, 36 jaar oud, ex-doelman van Sv Bredene, SVD Handzame en
SK Eernegem en ex-trainer van VG Oostende, KSV Diksmuide, Fc Merchtem 2000 en
Vigor Hamme. Ook heb ik ervaring met stages zowel in binnen en buitenland, maar nu
specialiseer ik mij in looptraining voor jeugdspelers vooral in voetbal en basketbal en dit voor
de leeftijd van 7 – 17 jaar oud.
Geïnteresseerde kunnen gewoon louter informatief de bijgevoegde infofiche binnenbrengen
op het secretariaat of terug mailen.
Info-avond in de kantine van Fc Kerksken op vrijdag 4 september om 19h30

Hierbij het programma voor week 35:
Dinsdag 25 augustus 2015:
Trainingen Middenbouw:

Training kern:

Vriendschappelijke wedstrijd voor U21 + Beloften:

Woensdag 26 augustus 2015:
Trainingen Onderbouw:

Trainingen Middenbouw:

Trainingen Bovenbouw:

Vriendschappelijke wedstrijd voor U15:

Keepertraining op woensdag 26 augustus 2015:
Keepers U6 t.e.m. U8
Keepers U9 t.e.m. U11
Keepers U12 t.e.m. U17

18h15-19h00
19h00-19h45
19h45-20h45

Donderdag 27 augustus 2015:

Vrijdag 28 augustus 2015:
Trainingen Onderbouw:

Trainingen Middenbouw:

Trainingen Bovenbouw:

Zaterdag 29 augustus 2015:
Wedstrijden 1ste competitieweek jeugdploegen:

Wedstrijd 1ste competitieweek Beloften:

Zondag 30 augustus 2015:
Wedstrijden 1ste competitieweek U11A:

Wedstrijd 1ste competitieweek 1ste Elftal:

Met vriendelijke groeten,
Patrick Marginet
TVJO Fc Kerksken
0474/72.03.6

