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Voorstelling nieuw bestuurslid Kurt Maddens. 

Kurt Maddens op zich voorstellen is eigenlijk 

niet nodig, want wie ooit op het Sportpark 

gekomen is, heeft al veel kans Kurt ontmoet 

te hebben.  

Zijn veelzijdigheid brengt hem meer dan eens op 

de voetbalterreinen en accommodatie van KSV 

Rumbeke. 

Lees meer op de website… 

 Apotheek Sofie Verhaeghe, sponsor van Futbalista. 

Over de wedstrijd van onze PU15 tegen de 

MU16 meisjes van Club Brugge, met als 

wedstrijd in de wedstrijd het duel tussen broer 

en zus Remi en Camille Lamote, kon u reeds 

een volledig verslag lezen op deze website.  

Ook de werking van Futbalista, die meisjes de 

mogelijkheid geeft om op hun eigen tempo te 

starten met voetbal, stelden we hier in het 

verleden al voor.        Lees meer op de website… 

Verkoop je huis met Bricx Vastgoed. 

Hoofdsponsor Bricx Vastgoed Roeselare 

heeft een interessante aanbieding en 

samenwerking in petto voor KSV 

Rumbeke. Verkoop je huis met Bricx en 

iedereen kan er goed bij varen.  

Bricx is steengoed in het verkopen van 

huizen, ook het uwe.  Daarop kan je 

vertrouwen, snel en gemakkelijk. 

Lees meer op de website.  

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3175-nieuw-bestuurslid-kurt-maddens-is-een-duiveltje-doet-al-bij-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3142-apotheek-sofie-verhaeghe-wordt-hoofdsponsor-van-onze-futbalista-werking
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3144-verkoop-je-huis-met-bricx-ksv-rumbeke


                                        

  NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE 
  Seizoen 2021/2022   
   
 

  Nieuwsbrief  28/02/2022 
  

      

    

                 2   

  

K
S

V
 R

u
m

b
e

k
e

 

Bijna volledig fanionelftal blijft aan boord bij KSVR volgend seizoen. 

Bij KSV Rumbeke zitten we niet stil achter de 

schermen. Voor het seizoen 2022-2023 

verwelkomen we bijna de volledige huidige kern op 

Rumbeekse bodem. 

Zoals ieder seizoen nemen we helaas ook van enkele 

spelers afscheid op het einde van het seizoen. 

Lees meer op de website. 

KSVR strikt zes nieuwe aanwinsten !! 

Olala, KSV Rumbeke zit niet stil achter de 

schermen. Bestuursleden van KSVR zijn iedere 

dag druk in de weer op alle gebied.  

Zoals overal is het komen en gaan en op trouwe 

post blijven waar je je goed voelt. Heerlijk als je  

nieuwe aanwinsten mag verwelkomen bij een 

bloeiende vereniging als KSV Rumbeke. 

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. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3172-bijna-volledig-fanionelftal-blijft-de-kleuren-van-ksvr-trouw-volgend-seizoen-2022-2023
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3174-ksv-rumbeke-strikt-zes-nieuwe-aanwinsten-met-naam-en-faam-uit-regio-roeselare-en-omstreken
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/3150-vacature-stadionomroeper
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1ste Toernooi KSVR Old Stars ontvangt klinkende namen. 

Zondag 20 maart 2022 schrijven we opnieuw geschiedenis.  Van 13 tot 17 uur gaat voor de 

eerste keer een toernooi door voor de Old Stars (ofte wandelvoetbal) op het Rumbeekse 

Sportpark.  

The Godfather van KSVR Old Stars, Luc Lefebvre, verklapte dat er al 9 ingeschreven ploegen op 

het lijstje staan.  

 Lees meer op de website.  

Nieuw item: tips over blessurepreventie. 

Vanaf de maand februari zal er maandelijks een tip ivm blessurepreventie op de website 

en in de nieuwsbrief komen.  

De tips worden aangebracht door de drie kinesisten van het fanionelftal ; elk om de beurt leveren 

ze bijdrage leveren. De eerste tip gaat over de preventie van scheenbeenvliesontsteking (shin 

splints). 

Lees meer op de website.  

Zaterdag 30 april: Comedy-avond. 

De succesvolle avond in februari 2020 krijgt een vervolg op 

zaterdag 30 april 2022.  

Twee prachtige artiesten, Hans Cools (comedian) en Gili 

(illusionist) presenteren er hun talent. De afwezigen zullen 

andermaal ongelijk hebben… .   

 

Lees meer op de website. 

Gewezen voorzitter SK Roeselare Albéric Van Eeckhout overleden. 

Advocaat en boegbeeld van SK Roeselare Albéric Van Eeckhout is op donderdagavond 17 

februari 2022 overleden in het AZ Delta.   Lees meer op de website.  

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3161-toernooi-ksvr-old-stars-ontvangen-klinkende-namen-op-zondag-20-maart-2022
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/blessure-preventie/3173-preventieve-oefeningen-shin-splints-scheenbeenvliesontsteking
https://www.svrumbeke.be/nl/events/3098-zaterdag-30-april-2022-comedyavond
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3165-gewezen-voorzitter-sk-roeselare-alberic-van-eeckhout-overleden
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Voetbal-sportstage KSV Rumbeke. 

In 2022 gaan 2 voetbalstages door: de Paasstage en de Zomerstage voor U7 t.e.m. U13.  

De Paasstage gaat door van maandag 11 april 2022 t.e.m. vrijdag 15 april 2022, de zomerstage 

van dinsdag 16 augustus 2022 t.e.m. vrijdag 19 augustus 2022.  

 

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. 

 

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.  

 

mailto:voetbalstage@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/3106-inschrijven-ksv-rumbeke-voetbal-sportstages-2022
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/volgende-wedstrijden
mailto:web@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen
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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.  

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

  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. 

Vragen? 

G.C./voorzitter Stefaan Bouckaert  secretariaat@svrumbeke.be  

Ad Interim   

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/secretaris       Kurt Maddens       web@svrumbeke.be 0497/637582 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2240-vacature-medewerker-verdeling-clubkledij
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/3150-vacature-stadionomroeper
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuwsbrief
mailto:secretariaat@svrumbeke.be
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
mailto:TVJO@svrumbeke.be
mailto:marc@svrumbeke.be
mailto:web@svrumbeke.be

