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Kalenders tweede deel seizoen 2020-2021. 
 

Maandag 21 december 2020 in de namiddag/avond werden  
de kalenders van de jeugd gepubliceerd op de website van 
de KBVB/Voetbal Vlaanderen en de app BBF. Ondertussen 
staan ze ook online op de website van KSV Rumbeke.  
 
Klik hier om het overzicht terug te vinden voor uw ploeg.  

 

 

Werken op het Rumbeekse Sportpark. 
 

De groenzone tussen het kunstgrasveld en Rista (tennis) 
is serieus onder handen genomen. Wie het zich 
herinnert, het lag er wat slordig en vervuild bij.  
 
KSV Rumbeke en Rista hebben de vraag naar Stad Roeselare, 
eigenaar van het domein, gestuurd om de groenzone op te 
knappen. De aanvraag heeft geleid tot het verwijderen van de 
struiken achter de reclamepanelen.  Ook de omheining onder 
de reclamepanelen is er niet meer en langs de omheining van 
Rista is over de volledige lengte een wandelpad aangelegd. 

Klik hier om een foto vóór en na te bekijken. 

Dug-outs op het kunstgras voorzien van nieuwe zitjes. 

 
Tijdens de voetballoze dagen, weken en maanden in de 
Rumbeekse arena waren enkele handige Harry's aan 
het werk om het Rumbeekse Sportpark op te frissen en 
te verfraaien.  
 
De Harry’s van dienst heten Jacky en Marc.  De oude zitjes 
van de hoofdzittribune kregen een nieuwe bestemming in 
de dug-outs van het kunstgrasveld.  Ecologisch en voor het 
milieu een bewonderenswaardig initiatief. 

 

Klik hier om een foto vóór en na te bekijken. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2643-kalenders-tweede-deel-seizoen-2020-2021-van-u6-t-e-m-fanion-heren-en-dames-online-op-de-website
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2641-groenzone-tussen-hoofdterrein-en-rista-heraangelegd
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2640-dugouts-op-hoofdterrein-voorzien-van-nieuwe-zitjes
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Kerstgroeten in video. 

KSV Rumbeke wenst alle spelers, bestuursleden, sponsors, 

supporters, sympathisanten en iedereen die een blauw-wit hart 

heeft en KSVR hoog in het vaandel draagt een Vrolijke Kerst. 

klik hier om de video te bekijken. 

 

Voorzitter Stefaan fier op zijn schitterende club KSV Rumbeke. 
 

In een door covid-19 rustige voetballoze periode valt er 
weinig nieuws te rapen op het Rumbeekse Sportpark: geen 
wedstrijdverslagen, geen toernooiverslagen, niks.  Ideaal 
scenario voor enkele leuke interviews.  
 
Dit keer de man die het liefst op de achtergrond bezig is met KSVR, 
maar o zo belangrijk is voor de club. Hoewel hij niet graag zelf in 
the picture staat, wil hij voor deze ene keer graag een  
uitzondering maken en dus, maak kennis met onze sympathieke 
voorzitter Stefaan Bouckaert. 
 

Klik op lees meer voor het volledige artikel over voorzitter Stefaan.  

     Vier jeugdige gasten met een hart voor KSV Rumbeke. 
 

Vóór het jaareinde laten we enkele jeugdige gasten van 
de U15 en U17 aan het woord op de website. De redactie 
kon ze enkele pittige vragen voorschotelen. Ze zijn niet 
lukraak uitgekozen ; ze zijn tevens de kapitein van hun 
ploeg. 
 
Voor de U15 zijn het Joppe Desaranno (trainer Lorenzo) en 
Daan De Windt (trainer Dirk) ; voor de U17 komen Seppe 
Uyttendaele (trainer Geert) en Nemo Patoor (trainer Krist) 
aan het woord. Wat zijn hun ambities in hun verdere 

voetbalcarrière ? Hoe proberen ze hun medespelers te motiveren, enz….. . 

Klik hier voor de volledige reportage. 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2645-vrolijk-kerstfeest-voor-iedereen-die-ksv-rumbeke-lief-heeft
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2644-voorzitter-stefaan-is-fier-op-zijn-schitterend-team-en-club-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2648-vier-jeugdige-gasten-van-u15-en-u17-met-een-hart-voor-ksv-rumbeke
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Uit de oude doos - 1994 

 
Uit de oude doos van KSV Rumbeke passeren af en toe  
foto's, artikels en video’s uit de archieven. Dit keer 
een video uit het jaar 1994, toen de Pre-miniemen 
kampioen speelden. 
 
Hebben jullie zelf foto’s of video’s van toen je bij KSV 
Rumbeke speelde, jeugd of eerste elftal, of één of ander 
evenement uit de jaren stilletjes, mail deze gerust naar 
web@svrumbeke.be met een leuke anekdote.  
 
Klik hier om de video te bekijken. 

Denk aan onze lokale sponsors  

 
De sponsors van KSV Rumbeke zijn lokale handelaars met een gouden hart.  
 
Ideaal moment om iets terug te doen! Koop lokaal bij onze sponsors en steek hen een hart onder de 
riem. Geniet van hun uitstekende diensten en laat u bedienen door de handelaars die je hieronder ziet 
staan. 

"Koop lokaal bij onze sponsors en steek hen een hart onder de riem" 

Klik hier om te weten wie sponsor is bij KSV Rumbeke.  Steun hen om hun producten en diensten af te 

nemen. 

Jaar 2020 bij KSV Rumbeke in een speciaal jasje. 

 
Het jaar 2020 is een jaar dat we niet rap zullen vergeten. 
Ook bij KSV Rumbeke was er in 2020 één en ander te 
beleven. Er was feestvreugde, verdriet en aangename 
momenten, maar ook enkele onzekerheden,...... Er is een 
klein lichtpunt in de verte, alles komt goed.  
 
Onze webmaster Kurt trok met een geweldig idee richting Danny 
Varrewaere om het jaar 2020 te laten inblikken in een speciale 
versie, dit om alle ongelofelijke prachtige en triestige momenten 

neer te pennen verzorgd door zijn digitale gedichtenpen.  

Klik hier om het jaaroverzicht 2020 te bekijken.  

 

mailto:web@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2647-uit-de-oude-doos-1994
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2642-het-jaar-2020-in-ksv-rumbeke-op-een-speciale-manier-ingeblikt
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Voetbal sportstages in 2021 
 

KSV Rumbeke organiseert in 2021 opnieuw twee stages: de vierde Paasstage en de 
veertiende zomerstage.  
 
De Paasstage is 4-daags en de zomerstage 5-daags, in augustus 2021.  

Lees meer op de website hoe je inschrijft voor de Paasstage en Zomerstage. 
 

  Vacatures 

 
Om de groei van de club te bestendigen en de kwaliteit van de omkadering te verhogen, werft KSV 
Rumbeke aan: 

 Jeugdtrainers - Meer info 

 Ontvangstmedewerker Secretariaat (zaterdag) - Meer info 

 Medewerker Kledij - Meer info 

 Medewerkers Sociale cel - Meer info 

Voor meer info, klik op de link van de vacature. Geïnteresseerd in één van deze functies ?  Neem 

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

Vorige Nieuwsbrieven 

Eén van de vorige nieuwsbrieven gemist ?  Geen nood, op de link Nieuwsbrief vind je ze allemaal terug. 

Vragen? 

G.C./Secretaris    Filiep Cneut   filiep@svrumbeke.be 0496/631452 

Jeugdvoorzitter    Tom Verbanck   tom@svrumbeke.be  0474/706757 

Verantw. Jeugdadministratie  Ann Verdonck   jeugd@svrumbeke.be 0472/920916 

TVJO (Techn. Verantw. Jeugdopleiding) Henk Vandewalle TVJO@svrumbeke.be  0495/302731 

Verantw. “Refkes Project”  Marc Vandevelde marc@svrumbeke.be 0485/989757 

Verantw. tornooien en website  Kurt Maddens    web@svrumbeke.be 0497/637582 

https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/2646-inschrijven-paasstage-2021-en-zomerstage-2021
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/nieuwsbrief
mailto:filiep@svrumbeke.be
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
mailto:TVJO@svrumbeke.be
mailto:marc@svrumbeke.be
mailto:web@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/2646-inschrijven-paasstage-2021-en-zomerstage-2021

