NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019
Beste spelers, beste ouders,
Het in leven roepen van een FCEK nieuwsbrief eind oktober is bij
verschillende ploegen, verschillende ouders met veel
enthousiasme ontvangen en positief onthaald in zoverre dat wij op
regelmatige tijdstippen in de toekomst her en der wat
clubinformatie via dit kanaal willen met jullie delen.
Voor eerst hieronder een woordje van onze voorzitter Germain
Vandesompele, reeds 30 jaar actief in het Kuurnse voetbal.
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“LEDEN VAN ONZE KUURNSE VOETBALFAMILIE.
F.C.EENDRACHT is een club met een visie en een open beleid.
Dit is wellicht de reden waarom we 2020 starten met ruim 430
leden: spelers, bestuursleden, trainers, afgevaardigden, dit zonder
niet te vergeten de verschillende belangrijke sponsors en vele
medewerkers.
Samen met de ouders en andere supporters willen we werken in een
sfeer van OPENHEID,EERLIJKHEID EN MENSELIJKE WARMTE.
Onze spelers worden met veel kennis en kunde opgeleid en begeleid
vanaf U6 tot en met de eerste ploeg waarin de eigen jeugd de
voorkeur krijgt.
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Na ruim 30 jaar, ben ik meer dan ooit overtuigd dat voetbal een
feest moet zijn. Dit kunnen we enkel als we aan dezelfde koorde
trekken, in de dezelfde richting.
Dit vraagt RESPECT voor elkaar, VRIENDELIJKHEID,
MEDEDOGEN EN VERDRAAGZAAMHEID. Bovendien willen we
financieel gezond blijven, zaaien naar de zak.
Het is mijn wens en van mijn bestuur dat we in de toekomst verder
en op nog meer vrijwilligers een beroep kunnen doen. Immers
betaalde vrijwilligers zijn voor onze club niet betaalbaar!!!
AAN IEDEREEN VAN U WENS IK DAN OOK EEN VREUGDEVOL
EENDRACHTIG 2020!!
GERMAIN VANDESOMPELE
VOORZITTER.”

➢ Sedert begin november zijn we van start gegaan met de
techniektrainingen vanaf U8 tem U11.
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Deze techniektraining wordt in samenwerking met
Balbal Vista georganiseerd onder impuls van onze eigen
zeer ervaren Nico Deconinck (ex KV Kortrijk), samen
met zijn collega trainer Dries Taillieu (ook ex KV Kortrijk).
Zowel techniektrainers zelf, onze FCEK trainers en
spelertjes zijn momenteel zeer positief over deze start.

➢ Terzelvertijd zijn de techniektrainingen voor de
categories U12, U13 en U15 van start gegaan. Deze
techniektrainingen gegeven door trainer Gustaaf worden
eveneens als zeer positief ervaren.
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➢ Onze huidige T1 (trainer eerste ploeg) Christophe
Werquin, tevens coördinator onderbouw (U6 tem U9)
heeft aangegeven dat hij op het einde van het jaar stopt
als T1 bij FCE Kuurne. Dit heeft voor alle duidelijkheid
NIET tot gevolg dat Christophe onze club verlaat maar
integendeel als TVJO zoals voorheen terug tandem gaat
vormen met Kurt en opnieuw sportief
medeverantwoordelijke wordt voor de ganse club.
➢ De eerste seizoenshelft van onze eerste ploeg bewees
nog maar eens dat wij één van de zeer weinige clubs
zijn die de eigen jeugd kansen biedt om in het eerste
elftal te spelen. 27 spelers waaronder 23 spelers die de
laatste jaren in onze jeugdploegen actief waren, werden
in de eerste ronde opgesteld en kregen speelminuten in
de wedstrijden eerste ploeg dit met een gemiddelde
leeftijd van 23,5 jaar. De eigen jeugd krijgt kansen ….aan
hen om die met beide « voeten » te grijpen …..
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➢ Ondertussen zijn wij volop gestart met het
voorbereiden van de Quality Sports Double Pass Audit
die indien we erin slagen die met succes af te ronden
(wat zeer moeilijk zal zijn gezien de nog strengere
voorwaarden) ons zal toelaten om de komende jaren
opnieuw provinciaal jeugdvoetbal te spelen.
Heel binnenkort zullen een groot gedeelte van de
ouders in het kader van de provinciale audit per mail
een enqûete over onze jeugdwerking krijgen. Mogen wij
vragen aan deze enquête mee te werken aub, deze
enquête zal ook deel uitmaken van de beoordeling bij
het al of niet toekennen van ons provinciaal jeugdlabel.
Het is in het belang van onze club maar in de eerste
plaats in het belang van de talentontwikkeling van jullie
voetballende kinderen !!!
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➢ Recentelijk werd door de Kuurnse gemeenteraad het
gemeenteplan voor de komende jaren goedgekeurd.
In dit gemeenteplan werd de aanleg van een
kunstgrasveld voorzien en dit voor de start van het
seizoen 2021 – 2022. Tevens wordt een nieuwe berging
voor ons materiaal onder tribune terrein 1 voorzien (zie
persartikel hieronder).

Meerjarenplan
Gemeente Kuurne.pdf

➢ Hierbij willen wij jullie ook nog reeds bepaalde data
aankondigen. Hou deze data vrij !!!
Vrijdag 31 januari vanaf 18u spelersevaluaties jeugd
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Mogen wij vragen naar een grote opkomst voor deze
evaluaties aub. Het wijst in de eerste plaats op jullie
interesse in de sportieve ontwikkeling van jullie kinderen
maar tevens ook respect naar de trainers toe die deze
evaluatie met zorg voorbereiden en in alle eer en geweten
opmaken.
Deze evaluaties worden ook tijdens de provinciale audit in
de beoordeling mee genomen.
Paastornooi FC EENDRACHT KUURNE 11 en 13 april 2020.
*Zaterdag 11 April 2020 :
Tornooien U7 tot en met U12 (max ½ dag)
*Maandag 13 April 2020 :
Tornooien U7 tot en met U11 en U13 (max ½ dag)
VRIJDAG 10 JULI 2020 VERRASSINGSEVENEMENT !!!!
(later meer)
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Bij deze willen wij jullie dan ook een gelukkig en
voorspoedig 2020 toewensen !!!
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