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Nieuwe look zittribune
Afgelopen week is onze zittribune onder handen
genomen met de installatie van nieuwe zitjes. Dank zij
een portie creativiteit is een originele look gecreëerd.
Het resultaat is duidelijk zichtbaar op bijgaande foto …
Nog enkele foto’s en zelfs een video gemaakt door
onze webmaster vind je terug op onze website. Klik
hier om de foto’s en video te bekijken.

KSV Rumbeke

Franky Vyvey voelt zich super als keepertrainer bij KSVR
Op het Rumbeekse Sportpark lopen heel wat sportieve en
ambitieuze mensen rond. Eén daarvan is de keepertrainer
van het eerste elftal, Franky Vyvey (56). Franky staat niet
graag in de belangstelling, maar voor de website en
nieuwsbrief staat hij ons graag te woord. Franky is altijd al
een gedreven keepertrainer geweest en neemt daarom
sinds enkele seizoenen ook de keepers van de Provinciale
Beloften en van de U21 onder zijn hoede.
Klik hier voor de volledige reportage met Franky.

Leon en Emiel missen het voetbal.
In een periode waarbij er geen trainingen en
wedstrijden zijn vanwege covid-19 passeerde op de
sociale media een geweldige foto van twee spelers
uit de U9. KSV Rumbeke werd erin getagd en dit is
dan ook een ideaal moment om deze 2 spelertjes,
Leon en Emiel, in de kijker te zetten.
Willen jullie meer ontdekken over deze 2 kapoenen,
klik hier om de reportage te lezen.
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Jeugdcoördinator Henk Vandewalle aan het woord.
Als Jeugdcoördinator staat Henk Vandewalle ons graag
te woord om de trouwe KSV Rumbeke familie een tip
over het reilen en zeilen binnen de jeugd van de club
op te lichten. Niet alleen in dit seizoen maar ook en
vooral in de toekomst doet Henk maar wat graag uit de
doeken waar de sportieve toekomst van de jeugd van
KSV Rumbeke ligt.
Wil je weten wat Henk ons te vertellen heeft,
klik op lees meer om het volledige artikel na te lezen.

De jonge garde van Prov. beloften voelt zich uitstekend bij KSVR.

KSV Rumbeke

De Provinciale beloften liggen al een periode stil sinds Miss Corona weer ten toneel kwam. De laatste
wedstrijd van de beloften dateert al van 9 oktober 2020 op het veld van Club Roeselare. Met een
verdiende en ruime zege (1-6) wonnen ze niet alleen de derby maar veroverden ook de leidersplaats in
het klassement. Intussen onderhouden de beloften hun
conditie met hun dagelijkse/wekelijkse looptrainingen
op de locatie waar ze zich ook in Vlaanderen bevinden.
Ideaal moment om de jonge garde zelf aan het woord te
laten: hoe zijn ze bij KSV Rumbeke terecht gekomen,
wat vinden ze mooi van de club, wat zijn hun ambities
op voetbalvlak, hoe gaan ze om met corona staan en
uiteraard, dé hamvraag onder de voetballers: wie zijn
hun favoriete ploegen en spelers ?
Klik hier voor de volledige reportage.

Trainer Geert Muylle (U17) is opa geworden
Op donderdag 29 oktober 2020 werd trainer Geert Muylle opa
van een schattige kleindochter “Anette”. Een dag om nooit te
vergeten voor Geert. We wensen Geert en zijn familie van harte
proficiat.
Lees meer op de website.
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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 alvast onze lokale partners om hun
producten en diensten af te nemen.

Wist je dat….

KSV Rumbeke

KSV Rumbeke op een tweede plaats staat in eerste provinciale op
sociale media. Nieuwsblad kon alle sociale media verzamelen van
de West-Vlaamse voetbalclubs en daaruit blijkt dat KSV Rumbeke
met een 1.721 Facebook likes op een tweede plaats staat ; enkel
KSV Diksmuide moeten we laten voorgaan met 2.831 likes.
KSV Rumbeke kan je ook volgen via Instagram en Twitter.
Volg je KSV Rumbeke nog niet op sociale media (Facebook,
Instagram, Twitter) dan is het moment aangebroken om het nu te doen.
Klik hier om te ontdekken welke link naar welk sociale media leidt en word zo lid van één van onze
sociale kanalen.

In Memoriam Alexander Deryckere
Met droefenis melden we het overlijden van Alexander Deryckere.
Alexander verloor het leven op 28-jarige leeftijd ten gevolge van de
ernstige verwondingen na een werkongeval bij dakwerken in
Wingene op donderdag 26 november. Alexander is de schoonzoon
van onze referee ambassador Marc Vandevelde, en broer van
Thomas Deryckere, uitbater frituur Derry en eveneens sponsor van
onze club.
Lees meer op de website.
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Vacatures
Om de groei van de club te bestendigen en de kwaliteit van de omkadering te verhogen, is KSV
Rumbeke op zoek naar:





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

Vorige Nieuwsbrieven

KSV Rumbeke

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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