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Beste spelers en ouders,
Het voetbalseizoen is afgelopen, gelukkig konden we elke week opnieuw terug het beste van onszelf geven na
de vervelende corona-jaren.
De voorbereiding voor het volgend seizoen is reeds begonnen, het nieuwe bestuur van onze club trekt hun
veters strak om hun meerjarenplan in goals om te zetten!
Rond de jaarwisseling waren er geruchten dat onze club op een faillissement afstevende… maar het
jeugdbestuur kon het beleid een positieve kant opsturen en zo geschiedde…
KVV Zomergem 2022!
Voorzitter Erwin De Fruyt en de bestuursploeg bestaande uit Carlo Mattheeuws, Wim Van De Velde, Marc
De Walsche, Jan Mees en Johan Vervycnk legden na jarenlange inzet hun functies neer en worden vervangen
door een nieuw dagelijks bestuur!
Het dagelijks bestuur zal voornamelijk bestaan uit voormalige leden van het jeugdbestuur…
Cedric De Bouvre (voorzitter/financieel verantwoordelijke), David Vervynck (ondervoorzitter), Andy De
Baere (Gerechtigd correspondent/jeugdvoorzitter), Philippe Van de Veire
(secretaris/kantineverantwoordelijke), Adèle Van Hecke (onderhoudsverantwoordelijke) & Steven De Wever
(evenementen/oudercomité).
Het nieuw bestuur wil uitdrukkelijk zijn voorgangers bedanken voor hun inzet t.o.v. onze club!
Fanion
Het nieuw beleid zal er nauw op toe zien dat er terug een positieve financiële balans is en dat de jeugdwerking
optimaal kan uitgebouwd worden, ook willen we toegankelijker zijn voor de spelers en ouders.
Er zal meer geïnvesteerd worden in trainingsmateriaal, trainersopleidingen en de accommodatie om iedereen
zich comfortabel te laten voelen in onze club. Het budget van de jeugdwerking wordt gelijkgesteld aan dat van
de fanion, onze 1ste ploeg zal zo 60% van zijn budget zien slinken. Op die manier zal onze 1ste ploeg niet meer
in 2de provinciale actief zijn maar wel in 3de provinciale weliswaar dus met een kleiner budget maar wel met
heel veel goesting om er terug een stabiele club van te maken!
Het bestuur is er ook van overtuigd dat we sneller “eigen jeugd” kunnen laten doorstromen naar de 1ste ploeg
door een niveau lager te schakelen, getuige daarvan is het doorstoten van de volledige U21 kern naar de Akern komend seizoen en de meer dan 10 debutanten voor wedstrijden van de 1ste ploeg dit seizoen.
De trainersstaf voor de fanion volgend seizoen zal bestaan uit:
Bart De Craemer (T1), Nico Van Loo (T2), Enrico Goedertier (T3/Beloften) & Ben Stock (kiné)

Jeugdwerking
Bijna alle trainers blijven aan boord, op uitzondering van Koenraad George (U9) en Marianne Lemmens (U5)
na, oprechte dank voor hun inzet in de voorbije jaren!

Gezocht
- voor de U5 en U6 zijn we nog op zoek naar trainers/begeleiders
- TVJO en/of jeugd coördinator(s)
- vrijwilligers op verschillende fronten
- nieuwe spelers voor alle leeftijden
- nieuwe spelers voor de U11 en U15 waar we met krappe kernen zitten
(kandidaten mogen zich wenden tot tvjo.vvzomergem@hotmail.com )
Lidgeld
Vorig seizoen was het lidgeld 150€ (na aftrok van de 25€ fruit-cashback), in tegenstelling tot andere clubs
hebben wij toen een corona-tarief gehanteerd.
Voor dit seizoen is het lidgeld (U6 tem U15) bepaald op 275€ en is er een cashback van 50,00€, wie daar dus
van gebruik maakt zal eigenlijk maar 225€ betalen.
Voor 60 trainingen en 30 wedstrijden komt dat op 2,50€ per voetbalmoment.
Er is ook terug de korting voor kinderen uit hetzelfde gezin, vanaf het 2de kind uit hetzelfde gezin zal er
25,00€ in mindering gebracht worden.
We vragen u om het volledige bedrag/lidgeld (275€)over te schrijven vóór maandag 1 augustus 2022 op het
rekeningnummer BE89 7360 2297 1785 met vermelding van de naam van uw kind en de leeftijdscategorie
(bv: Lidgeld/Jan De Smet/ U11 ).
*U5 spelertjes betalen 100,00€ lidgeld (25€ fruit-cashback inbegrepen)

Kledij
Op 4 mei hadden we al een pasmoment georganiseerd door Brandsfit, een nieuw pasmoment komt er niet
maar je kan wel online je maten doorgeven afgaand op voorgaande “Patrick-” kledij kan je een maatje groter
of kleiner nemen en dit VOOR 28juni 2022!
Op deze website kan je je maten doorgeven: https://www.brandsfit.com/kvvzomergem/nl-eu
Volg deze stappen: registreer je, selecteer dan clubpakket en gebruik vervolgens de code (in hoofdletters)…
PAKKET1 → trainingsbroek en trainingsjas/sweater (dit is inbegrepen in het lidgeld)
OF
PAKKET2 → trainingsbroek en trainingsjas/sweater, 1 paar kousen, 1short & 1shirt
(35,00€ online extra per direct te betalen op website van brandsfit)
Bijna iedereen nam PAKKET2 omdat het wel gemakkelijker is om een extra broekje en kousen te hebben
want je kan deze ook gebruiken voor de wedstrijd en te trainen, we vragen de spelers om in de maanden
augustus en september te komen trainen in hun PAKKET2 outfit.

+

→ voor de trainingsjassen zijn we nog op zoek naar sponsors! Een unieke mogelijkheid om je bedrijf met logo
zichtbaar te maken! Neem contact op met tvjo.vvzomergem@hotmail.com voor meer info
Wedstrijdkledij
de volledige club zal voorzien worden van nieuwe wedstrijdkledij:

Jeugdstage i.s.m. STIMUBAL

⚽Van 22 tem 26 augustus is er zomerstage @KVV Zomergem i.s.m. stimubal
📌Vanaf NU kan je online inschrijven op www.stimubal.be
Proeftraining
jongens en meisjes die willen komen proeftrainen mogen dit gratis in de maand augustus…breng dus eens
iemand mee!
Kunstgras
de opstart van de werken aan het kunstgras heeft helaas vertraging opgelopen en zal pas aangevat worden op
29juli 2022. De oplevering van het nieuwe kunstgrasterrein zou op 19 september 2022 plaatsvinden.
In tussentijd gaan de trainingen en wedstrijden dus doorgaan op het B & C terrein.
Tot slot wensen wij jullie allen nog een fijne vakantie en hopen we jullie allen terug te zien in augustus!
De nieuwe weg is ingeslagen, laten we allen samen er iets leuk van maken!
Sportieve groeten,
Het bestuur van KVV Zomergem
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