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Welkom Mats Van Exem
Woensdag 6 april 2022 zag Mats Van Exem
het levenslicht. Met de handen in de lucht
supportert Mats al voor zijn papa wanneer
hij scoort.
Papa Jonas Van Exem scoort niet veel, maar
één keer is genoeg. Op zijn teller in de
competitie staat Jonas op één gescoord
doelpunt tot op heden.
Lees meer op de website…

KSV Rumbeke zoekt vrijwilligers…
Enkele uren op een jaar, kleine specifieke taken, meehelpen waar kan, niet elke week, niet
elke maand, maar wanneer het je uitkomt of wanneer je wat tijd vrij hebt of er een
concrete vraag bestaat... Wat houdt het in ?

KSV Rumbeke

Lees meer op de website…

Oververdiende titel voor de Gew. Res. Berry.
Zondag 10 april 2022 hadden we aan 1 puntje genoeg om de titel te vieren. Alles was
aanwezig om er een feest van te maken.
Alle spelers, staf en supporters en het
voltallige kantinepersoneel: voor hen zou
het een drukke dag worden. Ook onze
webmaster stond paraat voor enkele
foto's. Iedereen was supergemotiveerd
om er een prachtige dag van te maken.
Heerlijke broodjes beenham werden
voorzien door "meat 'n (gr) EAT".
Lees meer op de website.

1

NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE
Seizoen 2021/2022
Nieuwsbrief 30/04/2022
Spektakelduel in de RSL-Derby tussen KSVR en SKRD.
Zaterdagavond 16 april was het D-day in het
Roeselaars voetbal. Dé veel besproken derby van
RSL stond op het programma.
Tal van voorbereidingen werden getroffen om deze
derby vlekkeloos te laten verlopen. Zo waren
gescheiden ingangen, enkel in voorverkoop tickets,
enz… want de derby werd aanzien als een risicomatch.
Beide ploegen zijn nog in de running voor een ticket promotie naar derde amateur.
Interprovinciale eindronde is al een feit.
Lees meer op de website.

Marc Vandevelde gehuldigd door de Vriendenkring Scheidsrechters !!

KSV Rumbeke

Op vrijdag 15 april werd bestuurslid Marc Vandevelde
gehuldigd door de Koninklijke Vriendenkring der
Scheidsrechters van Roeselare- Izegem en omliggende.
Omwille van zijn jarenlange carrière als Scheidsrechter (die
hij abrupt moest stopzetten omwille van knieproblemen) en
eveneens omwille van zijn inzet voor de jonge
scheidsrechters in KSV Rumbeke, waarvoor hij de titel kreeg
als Referee Youth Ambassador.
Lees meer op de website.

Vacature stadionomroeper.
KSV Rumbeke is een club die leeft. Het bewijs daarvan is niet
alleen het groot aantal aangesloten spelers maar ook de vele
medewerkers die zich op en naast het veld dagelijks inzetten
voor de club.
Met meer dan 450 spelers en meer dan 100 medewerkers zijn we één
van de grotere clubs in de regio. En het aantal leden neemt jaarlijks
toe. We speuren dan ook met de regelmaat van een klok naar nieuwe medewerkers. Dit keer
zetten we de functie van "stadionomroeper" in de kijker, de Xavier Debaere van KSV Rumbeke.
Lees meer op de website.
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Dries Decruw in huwelijksbootje gestapt.
Afgelopen zaterdag 23 april 2022 is
afgevaardigde Dries Decruw van de U9 in het
huwelijksbootje gestapt met Amelie Huytens.
Dries verzet bergen om zijn bijdrage te leveren
aan onze familiale voetbalvereniging, om te
helpen op toernooien en allerhande klusjes uit
te voeren.
Opnieuw konden we dit seizoen op hem rekenen
als afgevaardigde bij de U9 van KSV Rumbeke.
Dries is met Amelie in het huwelijk getreden te Ingelmunster. De trainersstaf van de U9 is samen
met een aantal spelers naar het huwelijk geweest om het kersvers koppeltje een bloemetje af te
geven.
Lees meer op de website.

Nieuw item: Blessure preventie schoeisel, hydratatie en voeding.

KSV Rumbeke

Vanaf februari 2022 komt er maandelijks een tip i.v.m. blessurepreventie op de website en
in de nieuwsbrief.
De tips worden aangebracht door de drie kinesisten van het fanionelftal ; elk om de beurt leveren
ze een bijdrage. De derde tip gaat over blessurepreventie tips omtrent schoeisel, hydratatie en
voeding.
Lees meer op de website.

Bjorn Sucaet hangt zijn voetbalschoenen aan de haak.
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.
Bjorn Sucaet (33), speler van het eerste elftal, hangt
definitief zijn voetbalschoenen aan de haak.
In totaal had Bjorn maar twee voetbalclubs. Hij speelde
in zijn jeugd bij KSK De Jeugd Lovendegem (provincie
Oost-Vlaanderen) waar hij op 17-jarige leeftijd in de
eerste ploeg debuteerde. Daarna is hij bij KSV Rumbeke
gekomen waar hij negen seizoenen heeft gespeeld.
Lees meer op de website.
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Voetbal-sportstage KSV Rumbeke.
In augustus 2022 is er de Zomerstage voor U7 t.e.m. U13.
De zomerstage gaat door van dinsdag 16 augustus 2022 t.e.m. vrijdag 19 augustus 2022 en
hiervoor kan men nog steeds inschrijven. Meer info en inschrijven mogelijk via
voetbalstage@svrumbeke.be
Lees meer op de website.

Weekoverzicht komende wedstrijden
Op de website vind je iedere week van woensdag tot woensdag een overzicht van alle
wedstrijden terug. Gemakkelijk om zo je favoriete ploeg(en) te volgen.
Op de homepage van de website klik je in het blokje “In de kijker” of wie rechtstreeks de link wil
hebben,
klik hier. Bij de wedstrijden op verplaatsing wordt telkens het adres vermeld.

KSV Rumbeke

Wedstrijdverslagen indienen kan ...
Wil je een verslag neerpennen van de match van je
zoon/dochter of een (jeugd)ploeg die je hebt gevolgd, mail het
door naar web@svrumbeke.be. Dit is leuk voor de speler(tje)s,
entourage, supporters, website bezoekers, ....
Alle wedstrijdverslagen worden verzameld op één pagina op de
website.
Klik hier om deze pagina te openen en er alle wedstrijdverslagen terug te vinden.

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.
Klik hier voor het overzicht van onze sponsors. Steun hen en neem hun producten en diensten af.
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Vacatures
Na het behalen van het Provinciaal label – 2 sterren groeit KSV Rumbeke meer dan ooit en is de
vereniging op zoek naar medewerkers om de club verder uit te bouwen tot een prima organisatie.
Op vandaag hebben wij twee vacatures in te vullen:



Medewerker Kledij - Meer info
Stadionomroeper - Meer info

Klik op de vacature en lees wat ze inhoudt. Heb je interesse en een hart voor de club ?
Neem contact via tom@svrumbeke.be of jeugd@svrumbeke.be.

Vorige Nieuwsbrieven gemist ?
Eén van de vorige nieuwsbrieven gemist ? Geen nood, ga naar de website en onder de link
Nieuwsbrief vind je ze allemaal terug.

KSV Rumbeke

Vragen?
G.C./voorzitter

Stefaan Bouckaert secretariaat@svrumbeke.be
Ad Interim

Jeugdvoorzitter

Tom Verbanck

tom@svrumbeke.be

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/secretaris

Kurt Maddens

0497/637582

web@svrumbeke.be

0474/706757
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