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 Nu de zaal in een nieuw kleurtje steekt zal de komende weken de “finishing touch” 

aangebracht worden. De vlag zal vervangen worden door een permanente versie van ons 

logo.  

 

 De langverwachte bijbestelling van truitjes en shorts werd zopas geleverd. Leden die nog 

geen nieuwe uitrusting ontvangen hebben kunnen hiervoor een bestuurslid contacteren.  

We hebben ook nog enkele oude truitjes op voorraad. Deze zullen de komende dinsdagen 

(gratis) verdeeld worden aan de geïnteresseerden en bovendien zijn er ook nog steeds 

trainingen te verkrijgen aan de democratische prijs van €10. 

 

 Een nieuw seizoen betekent ook een nieuwe kuisplanning. 

Aangezien er dit jaar geen Zumba lessen meer doorgaan in 

de zaal, dienen we te starten vanaf november (oktober 

neemt Okra dansgroep voor haar rekening). We starten met 

de F-ploeg aangezien zij vorig jaar niet aan de beurt 

kwamen. Een gedetailleerde planning zal geafficheerd 

worden op de club.  

 

 Het opstellen van de ploegen in de eerste speelweek verliep niet zo vlot als we verwacht 

hadden. Meerdere afwezigheden zorgden er immers voor dat we reeds beroep dienden te 

doen op enkele reservespelers. Bij deze willen we nogmaals een oproep doen aan de 

competitiespelers om de aangegane engagementen na te komen en zich volop beschikbaar 

te stellen voor de komende speelweken.  

 

 De eerste trainingen zitten er op! We mochten alvast enkele nieuwe jeugdspelers 

verwelkomen: Arno Derauw, Warre Deteye, Tiemen en Nand Deroeck, Stan Debraekeleer en 

Sverre Deman. WELKOM! 

 

 Naar jaarlijkse traditie zullen onze jeugdspelers in oktober 

opnieuw een wafelverkoop organiseren. Laat jullie 

voorraadkasten dus maar alvast leeg lopen en hou een plaats 

vrij voor onze overheerlijke wafels, truffels, … 

 

 Op 23 november zullen we voor de derde maal op rij een PS4 FIFA 2020 tornooi 

organiseren. De gamers onder ons kunnen alvast deze datum vrijhouden. 

 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 10 oktober om 19u30 


