
KERN GENT   -    NIEUWSBRIEF 3 

1. Ik open graag met een positieve noot. Vanaf 6 januari zal de cafetaria in 
sporthal MAR opnieuw open zijn. De nieuwe uitbaatster is Lynn Wauters en ik 
hoop dat we het haar zo aangenaam mogelijk maken.  
Daarom wil ik vragen dat de twee clubs om 11 uur de twee doeltjes tegen de 
zijmuur plaatsen en de vier hoekpalen in de vier hoeken zetten en dat we alle 
flessen in de PMD-bakken deponeren. Nu de cafetaria open is, hoop ik ook dat onze 
clubs er een pintje gaan drinken. We hebben ondervonden hoe moeilijk het is 
zonder cafetaria of toezicht, we hebben het dus zelf in handen of de cafetaria 
open blijft in de toekomst. Het is een vorm van respect vind ik. 
Onthoud wel dat er nog altijd een strikt rookverbod geldt op het ganse domein. 

2. Minder goed nieuws is dat onze clubs geen bericht kregen van Voetbal 
Vlaanderen dat er een factuur stond op E-Kickoff voor betaling van hun 
lidmaatschappen. Ik kreeg zelf dit pas gisteren toevallig te horen…  
Die factuur is te vinden op E-Kickoff onder 'financiën - rekeninguittreksels'. Moest 
reeds 14 dagen betaald zijn…, breng dat dus zo vlug mogelijk in orde. 

3. Eerstdaags ontvangen jullie ook de tussentijdse afrekening van de 
competitiekosten. Deze factuur dient betaald te worden op de kernrekening. De 
einddatum voor betaling van deze factuur is 31 januari en ik hoop echt dat alle 
clubs die datum respecteren. 

4. De eerste Minibabbel geraakte spijtig genoeg niet tijdig op de site, waarvoor 
onze excuses. Kort na nieuwjaar zal de tweede editie verschijnen en we durven 
jullie garanderen dat jullie dit keer niet zo lang zullen moeten wachten. 

5. Omzeggens wekelijks krijgen we een mailtje dat één of andere wedstrijduitslag 
omgekeerd is ingevuld door de ref. Als jullie dat blaadje na de wedstrijd iets beter 
controleren, zal dat niet meer voorvallen… 

6. Het gebruik van het digitale wedstrijdblad verloopt nog altijd niet 100% en dat 
stoort ons. Een aantal clubs gaan er iets te slordig mee om. Als iedereen tijdig het 
wedstrijdblad invult en correct verstuurt, loopt alles op wieltjes. 
Het invullen lukt, maar het versturen loopt echter niet zo goed. In onze vorige 
nieuwsbrief gaven we al volgende richtlijn mee:  

Na het ingeven van de lijst van de spelers en de staff dien je 
als club het wedstrijdblad te ‘bevestigen’ tot wanneer je de 
effectieve melding ‘Matchsheets succesfully send’ krijgt. 

Als het wedstrijdblad via de smartphone ingevuld wordt, dien je minstens 2x te 
versturen of te bevestigen en dat wordt veelal vergeten. Controleer dus na het 
versturen en druk door tot onderstaand bericht verschijnt. 



!  

Als alles correct verloopt, dienen geen telefoons aan de wedstrijdtafel verwisseld 
te worden, want iedereen kan de spelers en staf van de tegenstander lezen en dat 
is de voorgeschreven procedure. We hopen echt dat we niet moeten overgaan tot 
het uitvaardigen van regels met boetes, want dat is echt niet nodig als iedereen nu 
zijn best doet. 

7. We herhalen graag dat alle leden van hun mutualiteit een bedrag teruggestort 
krijgen als ze bewijzen dat ze actief sporten (zelfs met terugwerkende kracht). In 
sporthal SJG liggen van diverse mutualiteiten afgestempelde formulieren die het 
lid slechts moet invullen en aan zijn ziekenfonds bezorgen om dat bedrag te 
ontvangen. 

8. Er kan vanaf nu ingeschreven worden voor de Full Time Cup, het bekertoernooi 
van de kern met rechtstreekse uitschakeling dat gespeeld wordt in de maanden mei 
en juni. Iedere club betaalt per gespeelde wedstrijd 15 euro + 7 euro voor de ref 
(komt op de eindafrekening). Een mailtje naar de kernverantwoordelijke volstaat. 

9. Atom Solar zoekt een tegenstander voor een vriendenwedstrijd op 2 januari in 
SAM om 19 uur. Contacteer mvcatomsolar@gmail.com. Liefst een ploeg uit de 3de 
of 4de reeks. 

Ik reken er op dat alle clubleden deze aandachtspuntjes ter harte nemen en dat zal 
onze competitie nog zoveel aangenamer maken. Daarom vraag ik met aandrang dat 
alle clubsecretarissen deze nieuwsbrief doormailen naar al hun leden. 

Vriendelijke groet, 

Willy Van Leirberghe 


