NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE
Seizoen 2020/2021
Nieuwsbrief 23/02/2021
De Jeugd speelt de komende 3 seizoenen Provinciaal.
Leuk om goed nieuws te melden in deze Corona periode.
Deze week ontving de jeugdwerking een brief van Voetbal
Vlaanderen met het resultaat van de Double Pass audit.
Ondanks het feit dat de audit door corona nog niet volledig
afgewerkt is, verzamelde de jeugdwerking reeds voldoende
punten om de maximale twee sterren te behalen die bij een
Provinciale Audit behaald kunnen worden.
Klik hier op onze website.

KSV Rumbeke

Tom Verbanck is fier op het behaalde Provinciaal label.
Het behalen van het provinciaal label waardoor de jeugd
gedurende drie seizoenen zeker is van Provinciaal voetbal
is de gelegenheid bij uitstek om Jeugdvoorzitter Tom
Verbanck (41) aan het woord te laten hierover. Tom licht
toe wat dit allemaal inhoudt. Spelen we zeker provinciaal
komend seizoen of niet? Moeten we ieder jaar aan
bepaalde eisen voldoen om provinciaal te kunnen spelen?
Lees meer ivm provinciaal label.

Transfernieuws.
Het seizoen 2020-2021 stopt vroeger dan verwacht door
Covid-19. Maar de club zit niet stil en heeft de afgelopen
weken het huiswerk opgemaakt voor het seizoen 20212022. Hier en daar kon men al in de media en sociale media
opvangen dat er vertrekkers en nieuwkomers zijn, naast
een quasi volledige kern die blijft.
De onderhandelingen met de nieuwe damestrainer zitten
bovendien in een finale fase

Lees meer op de website i.v.m. het transfernieuws.
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Michael Vermeersch neemt afscheid van KSV Rumbeke.
Zoals u vernam de voorbije dagen, blijft quasi de
volledige kern van het fanionelftal ; er is één iemand die
onze familiale club verlaat en dat is onze nummer “21”
Michael Vermeersch. Hij was bij KSVR een graag geziene
gast, door iedereen van klein tot groot. Van alle
leeftijden was hij één van de lievelingsspelers bij KSVR.
Lees meer op de website.

KSV Rumbeke arena bedekt met sneeuw anno 2021.

KSV Rumbeke

In de week van 8 februari was het echt winterweer met
sneeuw en vrieskou. Zowel 's nachts als overdag doken de
temperaturen constant onder nul. In de Rumbeekse arena
waren de natuurvelden en het kunstgras veranderd in een
echt winters tafereel.
Lees meer voor de sfeerbeelden

Trainingen U15 t.e.m. U19 terug hervat na lange periode van
inactiviteit.
Vanaf begin februari 2021 mogen de U15 tot U19 terug
trainen in bubbels van 10 spelers. Er ging eerst wat tijd
voorbij om alles te organiseren, de trainingen voor te
bereiden en de bubbels te vormen. De trainers hebben er
duidelijk zin in om te hervatten en ook de spelers snakken
naar het spelletje.
Lees meer op de website.
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Robbie Caen (12) heeft een hart voor voetbal en wielrennen.
We blijven de website voeden met nieuwtjes, weetjes en
etc..... Zo zijn we bij één van onze vele jeugdspelertjes,
Robbie Caen (12) terecht gekomen.
Robbie speelt bij de U12 van KSV Rumbeke en is geboren in
Roeselare. Samen met zijn mama Nele Degroote en papa
Davy Caen (trainer KSVR-jeugd) woont Robbie in Oekene.
Naast voetbal heeft hij nog een andere passie en dat is
koersen. De nieuwe Wout Van Aert zal in de toekomst
wellicht uit RSL komen. Want Wout Van Aert is zijn grote
idool als wielrenner. Dus naast het voetbal kan je Robbie ook tegenkomen op een koersfiets.
Lees meer om het artikel over Robbie te lezen.

Denk aan onze lokale sponsors

KSV Rumbeke

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 voor het overzicht van onze sponsors. Steun hen en neem hun producten en diensten af.

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.
Voor de Paasstage en zomerstage zijn reeds een 40-tal spelertjes
ingeschreven. Wil je erbij zijn, wacht dan niet te lang. Inschrijven is nog steeds
mogelijk.
Lees meer op de website hoe je inschrijft voor deze stages
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Kampioenen van KSVR eervol vermeld op Sportgala #VANRSL.
Zaterdag 20 februari 2021 was er het Sportgala #vanrsl. Voor de eerste
keer digitaal en live uitgezonden via de website sport.roeselare.be op
zaterdagvoormiddag om 10u30. Karl Vannieuwkerke was de gastheer
tijdens het Sportgala #VANRSL.
Lees meer op de website.

Vacatures
KSVRumbeke blijft groeien en heeft sportief en organisatorisch een aantal vacatures:





Jeugdtrainers - Meer info
Ontvangstmedewerker Secretariaat (zaterdag) - Meer info
Medewerker Kledij - Meer info
Medewerkers Sociale cel - Meer info

KSV Rumbeke

Klik op de vacature en lees wat ze inhoudt.
Heb je interesse ? 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

0497/637582

web@svrumbeke.be
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