Mei 2016
Beste ouders en spelers,
Het voorbije seizoen is pas achter de rug en het nieuwe voetbalseizoen nadert al met
rasse schreden. Bij deze wensen we jullie dan ook al in te lichten over de
inschrijvingen voor het nieuwe seizoen 2016 – 2017. Hoewel vele clubs ieder jaar
financieel eerder gedwongen worden het inschrijvingsgeld te verhogen, behouden
wij net als de voorbije seizoenen het lidgeld op 200 Euro, per bijkomend gezinslid
daalt het lidgeld met 20 Euro (180 tot minimaal 160 Euro). Indien er na 15 juli
betaald wordt is het lidgeld echter 220 Euro (dit geldt niet voor nieuwe leden), dit
omwille van het feit dat op dat ogenblik de trainingen en de officiële wedstrijden
terug van start gaan en we een duidelijk beeld dienen te hebben over ons aantal
ploegen.
De inschrijvingen voor de provinciale competities en de gewestelijke bovenbouw
dienden reeds bij de KBVB te gebeuren voor 5 mei laatstleden. De inschrijvingen in
de gewestelijke competities onderbouw voor 15 augustus. Momenteel worden er
reeds bij verschillende clubs inschrijvingen geweigerd, bij ons is dat gelukkig niet
het geval maar bij eventuele betaling na 15 augustus kunnen wij dan ook voor de
huidige leden geen plaats meer garanderen gezien de inschrijvingen voor de
verschillende competities gebeurd zijn.
Gelieve dus te betalen liefst voor 15 juli 2015 op één van volgende rekeningnrs.
Crelan BE90 8508 3456 2332, BIC : SPAABE22
Fintro BE79 1430 9194 9233 BIC : GEBABEBB
dit met vermelding van de Naam, Voornaam en geboortedatum van de speler.
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Het lidgeld omvat :
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Aansluiting en maandelijks lidgeld KBVB
Ongevallen verzekering bij de KBVB
Polo Erima (ter waarde 35 € / 40 €)
T shirt Erima (ter waarde 30 € / 35 €)
Paar voetbalkousen (ter waarde van 9 Euro)
Kortingskaart 25% bij Demat Sport St-Eloois Winkel
2 trainingen en 1 wedstrijd per week
( totaal dus ongeveer 100 begeleide activiteiten per jaar)

Dus alles samen inschrijving + een bijbehorend pakket ter waarde van gemiddeld
+/- 75 à 80 € en een kortingskaart van 25% bij Demat Sport. Daarnaast komen
spelers gratis binnen op de thuiswedstrijden van de eerste ploeg.
Deze zeer jeugdige compleet nieuwe fanionploeg met 90% eigen jeugd en een
gemiddelde leeftijd van +/- 22 jaar heeft een aardig seizoen achter de rug, sterk
seizoenbegin om dan in de examenperiode ietsje terug te vallen om finaal
halverwege het klassement te eindigen, het verwachte resultaat. Dit seizoen was
voor onze fanion een leerproces maar vormt een sterke basis en geeft vertrouwen
om er volgend jaar volop voor te gaan. Volgend seizoen willen we met deze zeer
jeugdige ploeg dan ook wat hoger mikken in het klassement.
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Met onze jeugd hebben we het tweede jaar Provinciaal voetbal achter de rug en na
een aanpassingsjaar zijn onze resultaten er serieus op vooruit gegaan. Dit jaar
hebben wij opnieuw de aanvraag en het dossier ingediend om Provinciaal voetbal te
spelen. Onze behaalde 2 sterren voor het kwaliteitslabel Audit Foot Pass zijn drie
jaar geldig, we gaan dus nu het derde jaar in en hebben de auditors volgend jaar
opnieuw op bezoek maar niettemin moeten we ieder jaar opnieuw een dossier
indienen en onderbouwen.
Dit betekent dat we niet op onze lauweren kunnen rusten en we constant onze
jeugdopleiding op een hoog niveau dienen te houden en te verbeteren. Onze
jeugdcoördinatoren en hun team van goede en talrijke gediplomeerde trainers en
medewerkers zullen erop toezien dat ons niveau wederom zal stijgen. Om dit te
bewerkstelligen hebben we aan de trainersstaf dit jaar ook een gediplomeerde
techniektrainer en een gediplomeerde coördinatietrainer toegevoegd. Naast
Christophe als sportief verantwoordelijke, Kurt als coördinator bovenbouw
( U12 en ouder) zal Johan Debaere vanaf volgend seizoen de functie van coördinator
onderbouw voor zijn rekening nemen (U6 tem U11).
Ook in de toekomst willen we onze jeugd volop de kans geven zich in onze eigen
gemeente te ontwikkelen. Dat we niet wildvreemd bezig maar een meer dan
degelijke jeugdopleiding aanbieden bewijst het feit dat niet alleen onze
jeugdspelertjes maar ook onze trainers door verschillende interprovinciale en
eliteclubs meer dan ooit gegeerd worden. Dit jaar hebben we geconstateerd dat
onze jeugdploegen in elke categorie vlot meedraaien tussen ploegen met een
professionele werking en totaal andere en veel hogere budgetten. Bij ons goochelen
we niet met allerlei hoge inschrijvingsbedragen en gooien we niet her en der met
grote budgetten maar wordt iedere euro belangrijk geacht en enkel uitgegeven waar
nodig in het belang van de club en van onze eigen spelertjes. Dit zijn wij naar onze
mening ook naar onze sponsors en jullie als ouders verschuldigd.
Ten gevolge van deze degelijke opleiding, kunnen een aantal van onze eigen
spelertjes volgend jaar dan ook de stap naar die interprovinciale en elite clubs
wagen, wij wensen hen dan ook uiteraard veel succes toe en mocht het minder
lukken dan staat de deur in onze familiale club ook wagenwijd open om hen terug
op te vangen.
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Dit is de sterkte van onze club FC Eendracht Kuurne, één grote familie !
Extra sportieve evenementen zoals Paastornooi, Frietje stoof, Startdag,
Duiveltjeshappening zijn enkele gebeurtenissen die van onze club één familie op en
rond het veld maken. Laten we dit dan ook zo houden en deze unieke visie
behouden. Dat deze unieke visie ook buiten onze club gewaardeerd wordt, bewijst
het aantal ingeschreven ploegen op ons Paastornooi (136 deelnemende ploegen
waarvan 111 niet FCEK ploegen) en de eerste organisatie in onze regio van een
voetbalzomerkamp (16 – 19 augustus ek) door VZW Soccerfun, organisatie in de
schoot van de Vlaamse Voetbalfederatie. Vrijdag en zaterdag van het Paastornooi
waren mede dankzij jullie en vele medewerkers binnen onze eigen club een
overdonderend succes, jammer genoeg viel maandag letterlijk in het water.
Al het voorgaande is niet alleen mogelijk dankzij het bestuur, coördinatoren,
trainers en medewerkers maar ook dankzij jullie, de ouders, die de club en onze
opleiding voor de volle 100% steunen, waarvoor van harte dank !!!
Met het voltallige bestuur wensen we dan ook iedereen een sportieve & zonnige
vakantie toe !
Met sportieve groeten,
Germain Vandesompele
Voorzitter FCE Kuurne
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