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Gelukkig, sportief en gezond 2021. 
 

KSV Rumbeke wenst  alle spelers, bestuursleden, 
supporters, sympathisanten, en in het bijzonder 
onze trouwe sponsors een gelukkig, gezond, 
sportief, vreugdevol en zeker een hoopvol 2021 !!! 
Laten we met z'n allen hopen dat 2021 opnieuw 
een jaar wordt met prachtige voetbalmomenten.  
 
Klik hier op onze website.  

 

 

Aantal spelers/speelsters wuiven 2020 uit. 
 

Voor het einde van het jaar laten we nog enkele 
ervaren spelers/speelsters aan het woord op de 
website. De redactie schotelde ze enkele vragen voor. 
Deze ervaren spelers en speelster zijn niet zomaar 
uitgekozen. Ze zijn immers de kapitein van hun 
fantastische ploeg. 
 
Niemand minder dan Giovani Callewaert (GR Berry), Nelis 
Sabbe (GR Danny), Simon Maertens (U21), Niels 
Deleye (prov. beloften), Lize Devos (Fanion elftal Dames) en 
Bjorn Sucaet (Fanion elftal heren). Wat zijn hun ambities in 
2021 ? Wat motiveert hen ? … 

Klik hier voor hun verhaal... 

Vandalen vernielen terrein 3, maar zijn intussen al opgepakt. 

 
Het bestuur van voetbalclub KSV Rumbeke legde klacht 
neer tegen onbekenden bij de politiezone Riho wegens 
vandalisme aan het derde terrein en het duiveltjesveld 
enkele weken geleden.  
 
De daders, een minderjarige en een meerderjarige, zijn 
intussen opgepakt. 

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2650-gelukkig-en-gezond-2021-voor-onze-fantastische-ksv-rumbeke-familie
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2649-vijf-spelers-en-een-speelster-aan-het-woord-om-2020-vaarwel-te-zeggen
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2653-vandalen-vernielen-terrein-3-maar-intussen-al-opgepakt
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Giobe (U15) en Liandro (U15) houden conditie op peil. 

Het is leuk als de redactie spontaan filmpjes of foto’s over of 

van spelertjes en spelers van KSVR ontvangt zonder er zelf om 

te vragen. Zo gleed er vandaag een filmpje binnen bij de 

redactie hoe twee spelers van de U15 hun conditie 

onderhouden in deze voetballoze dagen …  

Lees meer op de website. 

KSV Rumbeke is de enige vorm van vrije tijd van Bart Wenes. 
 

Het jaar 2020 hebben we met z'n allen vaarwel 
gezegd. 2021 is net aangebroken en we zijn hier al 
met een nieuw artikel. Eind december 2020 konden 
we een druk bezet iemand strikken, ieder dag van 
het jaar, maar voor een babbel met onze redacteur 
maakte hij graag even tijd vrij. 
 
Je zal hem zeker en vast al gespot hebben in de regionale 
kranten en soms loop je hem ook tegen het lijf in de 
Rumbeekse Arena wanneer het fanion elftal zijn 
thuiswedstrijden afwerkt. Maak kennis met Bart Wenes, 

ondervoorzitter en PR-man van onze familiale voetbalvereniging KSV Rumbeke. 

Lees meer wat Bart Wenes ons te vertellen had. 

     Dames KSV Rumbeke opzoek naar nieuwe trainer. 
 

De huidige trainer van het dameselftal, Jery Gardyn 
verlaat KSV Rumbeke op het einde van dit seizoen 
2020-2021. Voor het komend seizoen 2021-2022 zijn 
we op zoek naar een gemotiveerde trainer voor ons 
dameselftal.  De ploeg is momenteel actief in 2de 
provinciale en is ook aan top van het klassement 
terug te vinden.  
 
Geïnteresseerden nemen contact op met de secretaris G.C. 
Filiep Cneut op het nummer 0496/63.14.52 of via 
mail filiep@svrumbeke.be 

Lees meer op de website. 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2656-giobe-en-leandro-houden-hun-conditie-op-peil-zelfs-de-sneeuw-houdt-hen-niet-tegen
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2651-ksv-rumbeke-is-de-enige-vorm-van-uitzondering-in-de-vrije-tijd-van-bart-wenes
mailto:filiep@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2652-dames-ksv-rumbeke-opzoek-naar-nieuwe-hoofdtrainer-voor-komend-seizoen-2021-2022
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Sneeuwpret van klein tot groot bij onze KSVR familie. 

 
Zaterdag 16 januari 2021 werd onze regio bedolven 
onder een laagje sneeuw.  Iedereen dolgelukkig als 
er sneeuw ligt. We zijn echter ook blij dat de sneeuw 
terug verdwenen is. Van de gelegenheid hebben 
KSVR-leden gebruik gemaakt om zich te amuseren in 
de sneeuw. 
 
Hier en daar passeerden foto's op sociale media met een 
winters kantje. Zo merkte de redactie enkele leuke foto's 
op en natuurlijk schotelen we ze aan jullie voor.  

Klik hier om een resem foto’s te bekijken op de website. 
 

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 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 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 de Paasstage en Zomerstage. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2657-sneeuwpret-van-klein-tot-groot-bij-onze-ksv-rumbeke-familie
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/2646-inschrijven-paasstage-2021-en-zomerstage-2021
https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/2646-inschrijven-paasstage-2021-en-zomerstage-2021
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Amateurvoetbal definitief stopgezet, jeugdvoetbal blijft mogelijk. 
 

De crisiscel van de KBVB, waarin alle geledingen van het Belgisch 
voetbal (Voetbal Vlaanderen, ACFF, Pro League en KBVB) zijn 
vertegenwoordigd, is opnieuw bijeengekomen op maandag 25 
januari 2021. Tijdens deze vergadering is de unanieme beslissing 
genomen om alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen dit 
seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten.  
 

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 

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    web@svrumbeke.be 0497/637582 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2658-amateurvoetbal-definitief-stopgezet-jeugdvoetbal-blijft-mogelijk
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

