KERN GENT

-

NIEUWSBRIEF 6

1. Het seizoen loopt op zijn einde en dan wordt er volop gedacht aan de volgende editie. Een
grote vernieuwing zal de invoering zijn van het digitale wedstrijdblad. Hiervoor zullen we
een VERPLICHTE info-avond organiseren, maar omdat we nog geen correcte informatie
vanuit Brussel ontvingen, kunnen we nog geen data vastleggen. Van zodra het kan, mag je
van ons een uitnodiging verwachten.
2. Op maandag 6 mei starten zowel de Full Time Cup als de Beker van de stad Gent. Om de
uitslagen snel online te krijgen, vraag ik of alle clubs me direct na de wedstrijd of ten laatste
's anderendaags een mailtje of sms sturen met de uitslag (willy.van.leirberghe@telenet.be
of 0472/ 66 80 04.
3. In de loop van volgende week (laatste wedstrijden op 6 mei) zullen op de site van Kern
Gent de teksten van Minibabbel 4 verschijnen.
4. Op dinsdag 18 juni organiseren we in sporthal SJG de finaleavond van Kern Gent. Om 19
uur wordt de finale van de beker van de stad Gent betwist, om 20.15 de finale van de Full
Time Cup en om 21.15 huldigen we de diverse kampioenen en fairplaywinnaars.
Ter gelegenheid van deze finaleavond worden alle gewone dranken aan 1 euro verkocht en
de duurdere aan 2 euro. Voor alle aanwezigen zijn er broodjes voorzien.
Net als vorig seizoen kunnen de aanwezige ploegen een wedstrijdbal aankopen voor 30 euro
of nog beter: bal + jubileumboek '50 mooie minivoetbaljaren' kosten slechts 40 euro die
avond, of 15 euro winst.
5. We betreuren ergens dat nog vele leden niet op de hoogte zijn dat er eind maart een
jubileumboek '50 mooie minivoetbaljaren' werd uitgebracht door mij. In dit boek wordt de
stichting, groei, verval en revival van de federatie beschreven + mijn eigen
minivoetballoopbaan en de groei van minivoetbalkern Gent. Ik was één van de eerste leden
in 1968 en vier dus ook een gouden jubileum. Om de kosten te kunnen dekken, reken ik dat
elke club minstens twee boeken aankoopt en zo'n vaart loopt het voorlopig niet… Het boek
telt 232 bladzijden en kost amper 15 euro of 6 eurocent per bladzijden, goedkopere lectuur
vind je nergens.
Je kunt het boek in SJG aankopen. Een must voor elke minivoetballiefhebber en clubs die 10
exemplaren kopen, krijgen een 11de gratis.

6. Ik herhaal onze oproep om deel te nemen aan de jeugd-minivoetbalcompetitie. Mogelijks
zijn er binnen de kern wel enkele ouders die met hun kinderen en vriendjes hieraan willen
deelnemen. We willen die ook volop steunen door sporthal SJG gratis aan te bieden voor de
thuiswedstrijden op zondagvoormiddag. De volgende reeksen zijn mogelijk -11, -13, -15, -17.
De onkosten zijn heel beperkt. De reeksen bestaan uit maximum 10 ploegen en daarom
berekenden we voor jullie een voorbeeld van een reeks met negen ploegen:
Wedstrijdkosten :
16 x €4 = € 64
Lidmaatschappen:
10 x €10 = € 100
Scheidsrechtersvergoeding : 8 x € 14 = € 112
Zaalhuur :
Gratis in SJG
* Je geniet van een jaarlijkse subsidie van
---------------------€ 100, waardoor je dus maar € 175/jaar
Totaal :
€ 276
betaalt of €11/wedstrijd.
7. Tot slot herhalen we onze oproep dat de kleedkamers 20 minuten na afloop van de
wedstrijd dienen ontruimd te zijn. De zaalwachters zorgen ervoor dat we een vlotte
competitie kunnen afwerken. Wij mogen hen niet belasten met onnodige overuren.
Iedereen gaat graag om 23.30 uur naar huis. Ook hier zullen we clubs beboeten die deze
logische richtlijn niet opvolgen. Het is gewoon een vorm van respect.
8. Vergeet niet tegen 31 mei ons het inschrijvingsformulier voor volgend seizoen en het
voorschot van 250 euro te bezorgen, waarvoor heel veel dank.

