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Beste G-voetballer, 
 
Na een lange periode zonder voetbal gaat ons G-voetbalseizoen binnenkort 

(eindelijk) terug van start.  

De trainers verwelkomen jullie graag woensdag 28 juli 2021 om 19u30. Ook dit 

seizoen trainen we elke woensdagavond. We starten stipt om 19u30 en 

eindigen om 21u.  

Voor spelers die vorig seizoen lidgeld betaalt hebben wordt er dit jaar geen 

lidgeld aangerekend. Andere spelers betalen 70 euro. Het medisch attest dient 

ook voor de eerste training in orde te zijn. Wie hiermee niet in orde is, kan niet 

meedoen aan de competitie en de tornooien! Ook dit jaar zijn we genoodzaakt 

hier streng op toe te zien.  

Nu we terug begonnen zijn ziet onze agenda er als volgt uit:  

• Zondag 15 augustus, Club-Dag op het Sportcentrum, met onder 

andere een demonstratie-training, en viering van onze super-speler 

Bart Webers; we trakteren jullie op de middag. 

• Kick-off tornooi in De Nekker te Mechelen op 5 september.  

• Weekend van 18 september: eerste competitiewedstrijd. 

• Zaterdag 25 september trekken we naar Eeklo voor het tornooi van 

S.Sport/Recreas. 

• Zaterdagnamiddag 5 februari 2022: ons jaarlijks indoor tornooi. 

Nog leuk nieuws is dat er kadootjes te over zijn: tijdens de Kerst konden we 
jullie al verrassen met wat fotomateriaal; op onze eerste samenkomst van 28 
juli volgt er nog wat extra, maar wat het is … dat verklappen we nu lekker niet. 

Alle spelers hebben gratis toegang tot de wedstrijden van het eerste elftal van 
de competitie, dus niet beker- en vriendenmatchen. Hier komt bij dat ze voor 
het seizoen 2021-2022 een gratis abonnement kunnen krijgen voor een ouder 
of begeleider. Zij die dit wensen dienen hun naam, adres, telefoon en e-mail 
op te geven voor 15 juli. We danken de club hiervoor!  

Bij onze eerste samenkomst checken we ook ieders uitrusting zodat we in 
perfecte conditie aan onze eerste wedstrijd kunnen beginnen. Maak daarom, 
bij wijze van voorbereiding, ook een beetje jullie eigen inventaris op. Vanaf dit 
seizoen gaat elke speler ook zelf zorg moeten dragen voor de kousen, we 
zorgen ervoor dat iedereen bediend wordt. 



 

Wij zoeken nog altijd naar mogelijkheden om een 2e team op te starten, 
daarom een dringende oproep om nieuwe spelers aan te trekken. Kijk eens in 
jullie vriendenkring of er geen interesse is. 

Clubvoorzitter Jan Scheirs daagt ons uit, en die uitdaging gaan we niet uit de 
weg. Hij wil een wedstrijd organiseren tussen ons G-Team en een delegatie van 
bestuursleden uit de verschillende clubgeledingen (dames, eerste elftal, jeugd, 
bestuur enz). We zoeken naar een goede datum hiervoor. 

Tot slot danken wij via deze weg ook onze milde sponsors, vooral 
SportVlaanderen en Lions Zuiderkempen, die jaarlijks onze werking 
subsidiëren. Ook dank aan Kerkstoel Beton die onze nieuwe voetbaluitrusting 
sponsorde. 

We zien je heel graag komen op de training op woensdag 28 juli 2021.  
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