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NIEUW: de KSV Rumbeke nieuwsbrief 

Om u als speler, ouder of medewerker nog beter op de hoogte te brengen van het reilen en zijlen 

binnen onze club starten we de KSV Rumbeke Nieuwsbrief.  In deze nieuwbrief zullen verschillende 

thema’s aan bod komen. 

Zo zal de visie, de organisatie en zullen de sportieve keuzes van onze jeugdopleiding op bepaalde 

tijdstippen worden toegelicht. Via deze weg kunnen we ook nieuwe gezichten binnen de jeugdwerking 

voorstellen, evenementen kenbaar maken en u op de hoogte brengen van sportieve prestaties van 

ploegen of individuele spelers.   

Daarnaast willen we met deze nieuwsbrief niet alleen informeren maar ook opnieuw verenigen. De 

laatste jaren wordt binnen de club heel hard gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van onze 

jeugdopleiding en infrastructuur zodat we binnenkort terug trotse houder kunnen zijn van een 

“Provinciaal Footpass label”. Maar we mogen hierbij zeker ook niet uit het oog verliezen dat een 

voetbalclub als KSV Rumbeke ook een sociale rol moet vervullen, namelijk het verenigen van z’n leden 

en dat buiten de teamgrenzen. 

Bepaalde zaken in deze nieuwsbrief zullen ook voor het grote publiek gepubliceerd worden op onze 

KSV Rumbeke Website en Facebookpagina. Andere zaken zullen dan weer exclusief voor de 

nieuwsbrief zijn.  

Veel leesplezier!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/
https://www.facebook.com/svrumbeke/
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Kampioenen in wording? 

Vorig seizoen greep onze A-kern maar net naast de 

promotie naar 1ste provinciale. Een sterk seizoen 

werd bekroond met een 2de plaats en een ticket voor 

de eindronde.  In de eindronde schopten onze 

mannen het tot in finale, die helaas nipt verloren 

werd. 

Dit seizoen is de titel een must.  En momenteel 

zitten we mooi op schema.  Met nog 6 wedstrijden te 

gaan telt de voorsprong op de eerste achtervolger 

10pt.   Als de komende matchen door Rumbeke en 

hun achtervolgers gewonnen worden kunnen we in de thuismatch tegen KVC Deerlijk Sport van 21/3 

kampioen worden.  Houd in ieder geval onze website in de gaten en blijf zo op de hoogte van alle 

ontwikkelingen mbt. het kampioenschap. Een kampioenenmatch is een unieke beleving en deze 

zorgt vaak voor een extra drive in de jeugdspelers hun eigen voetbalbeleving. We hopen dan 

ook dat veel jeugdspelers aanwezig zullen zijn mocht het zover komen!  

Naast onze eerste ploeg heren is ook ons 

Dameselftal bezig aan een ijzersterk seizoen.  Hun 

voorsprong op de eerste achtervolger telt nu al 16pt. 

Indien ze dit weekend in Avelgem winnen is het 

kampioenschap een feit.   De wedstrijd start om 16h, 

allen daarheen!!! Mocht u er komende zondag niet 

bij kunnen zijn dan kan u onze 

dames(kampioenen)ploeg ook op de eerstvolgende 

thuismatch op 15/3 om 15h komen aanmoedigen.  

Dan volgt er immers een rechtstreeks duel met de 

eerste achtervolger SK. Staden. Daarnaast wordt er 

vlak voor deze wedstrijd ook een instapmoment 

georganiseerd voor nieuwe meisjes (zie hieronder).     

Als laatste mogen we ook onze Gewestelijke 

reserveploeg niet vergeten.  Door hun overwinning 

tegen de rechtstreekse concurrent en koploper 

Emelgem-Kachtem konden se diens koppositie 

overnemen. Al ligt er voor de jongens van trainer 

Danny Varrewaere nog iets meer werk op de plank. 

Op 6 speeldagen van het einde telt hun voorsprong 

op de eerste twee achtervolgers slechts 2 punten. 

Het beloofd alvast een razend spannend 

seizoenseinde te worden voor de Danny’s.    
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Meisjes@KSVRumbeke 

Het vrouwenvoetbal in België zit in de lift.  Bewijs daarvan zijn de 

goede resultaten van onze Red Flames.   Op vraag van Voetbal 

Vlaanderen hebben we bij KSV Rumbeke een werkgroep 

opgericht om meer meisjes aan het voetballen te krijgen met als 

doel eigen jeugdspeelsters op te leiden tot volwaardige speelsters 

van ons dameselftal.  Deze werkgroep wordt geleid door Lize 

Devos, kapitein van ons dameselftal. 

Een eerste  organisatie van deze werkgroep is een instuifmoment 

voor meisjes tot 13 jaar.  Deze instuif gaat door op zondag 15 

maart om 13h.  Er wordt een klein voetbalparcours opgebouwd 

en aansluitend spelen de reeds aangesloten meisjes van onze club 

een voormatch voor de wedstrijd van de Damesploeg.  

Meer info en inschrijven kan via deze link: Info en Inschrijven 

 

Discipline jeugdspelers 

Discipline is de basis om tot een goeie jeugdopleiding te komen.  Daarom hebben we bij KSV Rumbeke 

een engagementsverklaring dat ieder lid van de vereniging en/of hun ouders moet ondertekenen. 

De laatste tijd zijn er heel wat spelers die het aangegane engagement wat uit het oog verloren zijn.  

Men komt te laat, blijft afwezig zonder verwittiging, doucht niet, verstoort de trainingen,… 

Het jeugdbestuur heeft aan de trainers dan ook de opdracht gegeven erop toe te zien dat deze 

afspraken wel degelijk nageleefd worden.   

Het kan zeker geen kwaad om als speler en ouder deze verklaring nog eens door te nemen.  Je kan ze 

openen via deze link:  Engagementsverklaring jeugdspelers KSV Rumbeke 

 

 Vanaf nu verkrijgbaar 

Om onze kapioenenploegen in stijl te kunnen 

vieren werden nieuwe supporter sjaals besteld. 

Deze sjaals zijn vanaf vandaag te verkrijgen in de 

kantine van het Sportpark. 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nuttige-info/2227-instuif-meisjes-ksv-rumbeke-op-zondag-15-maart-2020
https://www.svrumbeke.be/nl/engagementsverklaring-jeugdspelers-ksv-rumbeke
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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: 

 Ontvangstmedewerker Secretariaat (zaterdag) - Meer info 

 Medewerker Kledij - Meer info 

 Medewerkers Sociale cel - Meer info 

Voor meer info druk op de link van de vacature. Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd, neem dan 

zeker contact op via tom@svrumbeke.be of jeugd@svrumbeke.be. 

  Agenda – Save the date 

 15 maart 2020: Meisjes@svrumbeke  

een instuifmoment voor meisjes die eens willen proeven van de voetbalsport. Met 

aansluitend de wedstrijd van ons dameselftal. Info en Inschrijven 

 21 maart 2020: Voetbalrestaurant  

heerlijk tafelen met aansluitend een vipontvangst op de wedstrijd van onze eerste 

ploeg tegen K.V.C. Deerlijk Sport. Meer info: Info voetbalrestaurant 

 25 april 2020: Evaluatie jeugdspelers tijdens speler/ouder contactdag  

Later meer info. 

 8 en 9 mei 2020: Seizoensafsluiter  

Voetbaltornooitjes voor spelers, ouders, medewerkers, supporters,… Opgedeeld in 

recreatief en competitief zodat iedereen kan deelnemen. In een leuk ontspannend 

kader met muziek, hapjes, drankjes en zoveel meer  

KSV Rumbeke Voetbalstages 

 Paasstage van 6 tot en met 10 april 

 Zomerstage van 17 tot en met 21 augustus 

Meer info of inschrijven via deze link: Voetbalstages 

 

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/nuttige-info/2227-instuif-meisjes-ksv-rumbeke-op-zondag-15-maart-2020
https://www.svrumbeke.be/nl/events/1886-voetbalrestaurant-op-zaterdag-21-maart-2020
https://www.svrumbeke.be/nl/evenementen/voetbalstage/2103-inschrijven-paasstage-2020-en-zomerstage-2020

