
                                        

  NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE 
Seizoen 2019/2020   

 
 

  Nieuwsbrief  22/05/2020 
  

                             1 

  

K
S

V
 R

u
m

b
e

k
e

 

Geen trainingen meer voor de jeugd tijdens seizoen 19/20 

De laatste week kregen we van enkele mensen de vraag of onze jeugdploegen nog trainen dit seizoen.  

We hebben dit in het bestuur besproken en hebben beslist  dit seizoen geen trainingen meer te 

organiseren en dit om verschillende redenen. 

Om te beginnen is het seizoen eigenlijk al afgelopen en de terreinen werden reeds opnieuw ingezaaid.  

Hierdoor hebben we eigenlijk maar 1 kunstgrasveld voor 450 aangesloten leden wat niet werkbaar is.  

De voorwaarden opgelegd door de overheid en KBVB maken het heel complex om te trainen. Zo 

mogen de spelers de bal niet met de hand aanraken en moet alle gebruikte materiaal na iedere training 

ontsmet worden, iedere speler moet een eigen bal hebben en deze mogen in geen geval tijdens de 

training gewisseld worden,…. De lijst met voorwaarden is oneindig lang en sommige voorwaarden zijn 

heel moeilijk op te volgen.  Daarnaast kregen we ook reeds een bericht van de leverancier van ons 

kunstgrasterrein dat bepaalde ontsmettingsmiddelen schade kunnen aanbrengen aan het kunstgras en 

dat de garantie vervalt wanneer schade door dergelijke producten kan aangetoond worden. 

Mochten we proberen om alle spelers nog trainingen aan te bieden dan zouden we, rekening houdend 

met de beschikbare ruimte en de opgelegde voorwaarden (minimale ruimte per speler, wachttijd 

tussen trainingen, tijd voor ontsmettingen,…), voor iedere speler nog  maximaal twee trainingen 

kunnen organiseren. De extra investeringen en inspanningen die moeten gedaan worden voor deze 

twee trainingen zijn dan ook niet te verantwoorden. Wij hopen dan ook dat jullie begrip hebben voor 

deze beslissing en zijn al volop bezig met de voorbereiding van seizoen 20/21. 

 

Inschrijvingen seizoen 20/21 

Door de coronacrisis  zal het dit seizoen niet mogelijk zijn om, zoals andere jaren, een inschrijvingsdag 

te organiseren op het sportpark. We gooien het dit seizoen dan ook over een andere boeg. 

Andere jaren werd er in de eerste week van juni een inschrijvingsdag georganiseerd waarop we het 

overgrote deel van onze jeugdspelers zagen passeren en waar nieuwe spelers op een wachtlijst 

geplaatst werden.  In de week na de inschrijvingsdag werden spelers die niet aanwezig waren gepolst 

of ze het volgende seizoen opnieuw zouden inschrijven. Zo hadden we tegen halverwege juni een mooi 

zicht op de grootte van de ploegen en konden  de nieuwe spelers op de wachtlijsten ook geïnformeerd 

worden of er al dan niet plaats was bij onze vereniging in hun leeftijdscategorie. 

Dit seizoen werken we met een systeem van voorrang voor de bestaande leden.  Deze voorrang zal 

lopen tot 15 juni. Alle bestaande leden ontvangen in de loop van volgende week per ploeg een brief' 

met daarop alle gegevens zoals de trainingsmomenten, trainersgegevens en de inschrijvingsgegevens. 

Tot 15 juni hebben deze spelers voorrang, daarna worden nieuwe spelers aanvaard tot de ploegen 

volzet zijn. De opleidingsvergoeding voor volgend seizoen bedraagt opnieuw € 230,00 voor bestaande 

spelers die betalen tijdens de voorrangsperiode. Na de voorrangsperiode, vanaf 15 juni bedraagt de 

opleidingsvergoeding € 250,00.   
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Provinciaal Voetbal 

Al enkele jaren spelen de jeugdploegen van KSV Rumbeke Provinciaal voetbal door een samenwerking 

met KSV Roeselare. KSV Roeselare beschikte over een elite label waardoor hun jeugdploegen elite en 

provinciaal voetbal konden spelen. Voor een deel van deze provinciale ploegen deed Roeselare een 

beroep op de spelers en gediplomeerde jeugdtrainers van KSV Rumbeke. Zo konden de spelers van 

Rumbeke proeven van voetbal op provinciaal niveau.  Een win-win situatie dus.  

Helaas behaalde KSV Roeselare voor volgend seizoen geen licentie voor profvoetbal.  Dit houdt ook in 

dat hun jeugdploegen geen elitevoetbal meer kunnen spelen.  Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat de 

Rumbeekse jeugdploegen ook geen provinciaal voetbal meer kunnen spelen onder de naam van KSV 

Roeselare.        

Bij KSV Rumbeke zijn we al een tijdje bezig met de voorbereiding tot het behalen van ons eigen 

provinciaal label.  Met dergelijk label komen we met onze jeugdploegen uit in een Provinciale 

competitie. Hiervoor moet onze volledige  jeugdwerking doorlicht worden.  Deze audit zal 

plaatsvinden in de loop van volgend seizoen. Indien het resultaat van deze audit positief is pakken we 

in seizoen 21/22 opnieuw uit met provinciaal voetbal.  

Wat nu met het tweesporenbeleid? Onze sportieve jeugdcel heeft er een aantal jaren geleden voor 

gekozen om een tweesporenbeleid toe te passen. Er wordt vanaf de U9 gewerkt op twee niveaus. Dit 

biedt veel voordelen. Zo kunnen we aan onze spelers een opleiding aanbieden op hun eigen niveau en 

kan er geschakeld worden tussen de niveaus tijdens het seizoen.  De spelers van het eerste spoor 

speelden in de provinciale competitie en de spelers van het tweede spoor speelden gewestelijk.  

Volgend seizoen hebben we geen toegang tot provinciaal voetbal, maar wordt er toch verder gewerkt 

op twee sporen. De gewestelijke competities worden reeds enkele jaren opgedeeld in niveaus.  Zo kan 

je als club bij het inschrijven van je jeugdploeg opgeven welk niveau je ploeg heeft.  Er is keuze uit 5 

niveaus. We hebben ervoor gekozen om al onze jeugdploegen van spoor 1 in te schrijven in de 

gewestelijke competitie van het hoogste niveau. Voor het niveau van de ploegen van spoor twee werd 

het niveau bepaald in overleg met de trainers. 

Contract Uhlsport 

Deze week werd de verbintenis tussen KSV Rumbeke enerzijds en 

Uhlsport en Sportline anderzijds verlengd voor de komende 

seizoenen. Dit betekent dat alle officiële clubkledij voor de komende 

seizoenen opnieuw geleverd zal worden door Uhlsport via onze 

partner Sportline.  

Voor volgend seizoen werd de lijn “Stream 22” gekozen. Iedere 

ingeschreven speler zal een trainingspak van deze lijn ontvangen. 

Alle andere kledij zal kunnen worden bijbesteld in de winkel van de 

kantine.  
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Actie Sportline 

 

Ook dit seizoen is er bij Sportline een speciale actie voor 

alle leden van KSV Rumbeke. Bij de nieuwsbrieven van 

juni en juli zal er een kortingsbon zitten voor 

voetbalschoenen en er is een actie met de EK-bal. Zo 

kunnen jullie ook thuis jullie skills blijven oefenen 

 

. 

 

 

 Verplicht kledijpakket vanaf U15 

Vanaf dit seizoen werken we aan de uitstraling 

van onze teams.  De meeste ploegen die op bezoek 

komen op het sportpark zijn allemaal uniform 

gekleed in hun clubtraining. Onze eigen ploegen 

daarentegen hebben meestal de meest 

uiteenlopende kledij aan op wedstrijddagen. Van 

gewone vrijetijdskledij tot zelfs outfits van hun 

jeugdverening. Vanaf seizoen 20/21 worden alle 

spelers op wedstrijddagen verwacht in het 

trainingspak dat ze ontvangen aan het begin van 

het seizoen. Voor de opwarming voor de wedstrijd 

en trainingsdagen zal er aan de spelers van U15, 

U17, U21 en beloften gevraagd worden een 

verplicht kledijpakket aan te schaffen. Dit pakket 

zal bestaan uit een Zip Top trui, een shirt, een 

short en een paar sokken.  Allemaal uit dezelfde reeks als het trainingspak dat begrepen zit in de 

opleidingsvergoeding. Zo zullen bij deze ploegen alle spelers ook op het terrein staan met zelfde short 

en sokken en wordt er ook opgewarmd in dezelfde kledij. 

Dit pakket heeft een winkelwaarde van € 90,00 maar zal voor de spelers van Rumbeke aangeboden 

worden aan de prijs van € 65,00 incl. BTW.  
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  Vacatures 

Om als club te kunnen blijven groeien en om de kwaliteit van onze jeugdopleiding te verhogen zijn wij 

op zoek naar: 

 Jeugdtrainers - Meer info 

 Ontvangstmedewerker Secretariaat (zaterdag) - Meer info 

 Medewerker Kledij - Meer info 

 Medewerkers Sociale cel - Meer info 

Voor meer info, druk op de link van de vacature.  

Hebt u vragen of bent u geïnteresseerd, neem dan zeker contact op via tom@svrumbeke.be of 

jeugd@svrumbeke.be. 

 

 

  Agenda – Save the date 

Alle evenementen zoals de seizoensafsluiter, kampioenenfeesten, meisjes@svrumbeke, paasstage,…  

vielen door het coronavirus helaas in het water. Momenteel kunnen we nog niet veel inplannen.  We 

houden u op de hoogte.  

KSV Rumbeke Voetbalstages 

De paasstage is geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. Wie ingeschreven was, is reeds via mail 

gecontacteerd. Hebt u nog vragen, neem dan contact op via: voetbalstage@svrumbeke.be. 

 

De zomerstage van 17 t.e.m. 21 augustus gaat wel door.   

Meer info of inschrijven kan via deze link: Voetbalstages 

https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2276-vacature-jeugdtrainer-s
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2241-vacature-ontvangstmedewerker-secretariaat
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2240-vacature-medewerker-verdeling-clubkledij
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2239-vacature-medewerker-sociale-cel
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/voetbalstage

