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KSV Rumbeke gaat voor gezonde ambitie in 1ste provinciale. 

Woensdagavond 16 juni 2021 was er de 

spelersbijeenkomst van het fanionelftal op 

het Rumbeekse Sportpark.  

Voorzitter Stefaan nam het woord en stelde de 

bestuursleden, technische staf en de spelers 

voor. De volledige technische staf blijft op post. 

Lees meer op de website. 

 

 Koop bij Carrefour en steun onze sportclub. 

Van 5 mei 2021 t.e.m. 12 juli 2021 is er bij 

Carrefour de actie "Steun je sportclub". Door deel 

te nemen aan deze actie slaan jullie twee vliegen 

in 1 klap. 

Niet alleen steunen jullie hiermee Carrefour Market 

Rumbeke, een trouwe sponsor van KSV Rumbeke, 

maar jullie steunen ook onze jeugdwerking.  

Lees meer op de website. 

Extra techniektraining voor U7, U8, U9 beloond met diploma. 

Afgelopen seizoen 2020-2021 konden de spelertjes 

van U7, U8 en U9 een extra techniektraining volgen  

op woensdagnamiddagen.  

Ze konden kiezen uit 2 modules: module 1 van 

september tot december en module 2 van januari tot 

april, maar door coronamaatregelen uitgelopen tot 2 

juni. Telkens waren er 15 trainingen per module.  

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2823-ksv-rumbeke-gaat-voor-een-gezonde-ambitie-in-eerste-provinciale
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2730-koop-bij-carrefour-en-steun-onze-sportclub-ksv-rumbeke
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2819-extra-techniektraining-voor-u7-u8-en-u9-werd-beloond-met-een-diploma
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Nieuwe jeugdtrainers. 

Jonas Vercruysse, nieuwe trainer bij de GU13. 

Jonas Vercruysse (26), woonachtig te Rumbeke, is de 

nieuwe trainer bij de GU13 voor komend seizoen.  

Even een korte voorstelling van de nieuwe trainer GU13 

Jonas. 

Lees meer op de website over Jonas. 

Stefaan Beels, nieuwe trainer voor PU11. 

KSV Rumbeke verwelkomt voor het nieuwe seizoen 

Stefaan Beels als nieuwe trainer bij de PU11.  

Stefaan woont in de dichte nabijheid van het Rumbeekse 

Sportpark, eigenlijk "op wandelafstand van onze prachtige 

accommodatie".  

Lees meer op de website over Stefaan. 

 

Nieuwe aanwinst voor de terreinverzorgers. 

Marc Vandevelde demonstreerde en testte een nieuwe 

aanwinst voor de terreinverzorgers. Het is een 2-in-1 

bladblazer en bladzuiger. Gemakkelijk om de bladeren op 

en rond ons kunstgrasveld weg te blazen of op te zuigen.  

Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2818-jonas-vercruysse-nieuwe-trainer-bij-de-gu13
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2820-stefaan-beels-nieuwe-trainer-voor-pu11
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2822-nieuwe-aanwinst-voor-terreinverzorgers-ksvr
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Jeugd KSV Rumbeke speelt provinciaal volgend seizoen. 

Gerechtigd correspondent en secretaris Filiep 

Cneut heeft op woensdag 9 juni 2021 contact 

gehad met de voorzitter van het PC West-

Vlaanderen met de vraag naar bevestiging of we 

volgend seizoen provinciaal spelen met de jeugd 

van KSV Rumbeke. 

Lees meer op de website. 

 

Beker van West-Vlaanderen voor fanion heren en dames. 

 

De wedstrijden voor de Beker van West-Vlaanderen voor het 
seizoen 2021-2022 zijn gekend.  

Op de website vind je het overzicht.  

Lees meer op de website. 

Kalenders fanion heren en dames, beloften en reserven online. 

 

Vrijdag 18 juni 2021 deelde Voetbal Vlaanderen mee dat de 
kalenders voor de competities seizoen 2021-2022 in preview op 
hun website te zien zijn.  

Binnenkort komen ze ook op hun app RBFA te staan en op de website 
van de KBVB. 

Lees meer op de website. 

Futbalista festival op zondag 1 augustus 2021. 

 
Zondag 1 augustus 2021 gaat voor het eerst het Futbalista festival 
ofwel clubfootfestival voor meisjes van 5 t.e.m. 12 jaar door op het 
Rumbeekse Sportpark i.s.m. Voetbal Vlaanderen.  

 
Lees meer op de website. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2821-jeugd-ksv-rumbeke-speelt-provinciaal-volgend-seizoen-2021-2022
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2825-beker-van-west-vlaanderen-fanion-heren-en-dames
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2824-hoe-zien-de-kalenders-van-beloften-reserven-fanion-heren-en-dames-eruit-ontdek-ze-hier
https://www.svrumbeke.be/nl/events/2826-futbalista-festival-voor-meisjes-op-zondag-1-augustus-2021
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KSV Rumbeke start met een aanbod recreatief meisjesvoetbal. 

 
Het vrouwenvoetbal zit al een tijdje in de lift. 
Voetbal Vlaanderen organiseert jaarlijks 
verschillende acties om meer meisjes aan het 
voetballen te krijgen.  

Dit zorgt er in combinatie met de goede resultaten van 
ons dameselftal voor dat meer en meer meisjes de weg 
vinden naar onze jeugdopleiding. We kunnen dit alleen 
maar toejuichen. 

 
Lees meer op de website. 

VIP en dameskantine volledig klaar voor het nieuw seizoen. 
 
De laatste weken en maanden zijn veel handen uit de 
mouwen gestoken om de VIP en dameskantine onder 
handen te nemen.  

Het resultaat mag gezien worden.  

 
Lees meer op de website. 
 

Fanion wint eerste oefenduel van het seizoen tegen KVC Ardooie. 

 
Eindelijk, na ongeveer acht maanden konden 
we nog eens genieten van een 
voetbalwedstrijd van ons fanionelftal.  

Donderdagavond 25 juni gingen de 
manschappen van trainer Geert Broeckaert 
richting KVC Ardooie voor hun eerste oefenduel 
ter voorbereiding van het nieuwe seizoen 2021-
2022. 

Lees verslag op de website. 
 

 
 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2828-ksv-rumbeke-start-met-een-aanbod-recreatief-meisjesvoetbal
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2829-vip-en-dameskantine-volledig-klaar-om-aan-het-nieuwe-seizoen-te-starten
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen/174-verslagen-a-kern-2021-2022/2827-ksv-rumbeke-wint-eerste-oefenduel-van-nieuw-seizoen-op-het-veld-van-kvc-ardooie
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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 voor het overzicht van onze sponsors.  Steun hen en neem hun producten en diensten af. 

 

Voetbal sportstage in augustus 2021 

 
KSV Rumbeke organiseert in 2021 voor de 14de keer de 
zomerstage.  
 
Deze 5-daagse zomerstage gaat door van maandag 16 augustus 
2021 t.e.m. vrijdag 20 augustus 2021.  Er zijn momenteel een 50-
tal spelertjes ingeschreven.  Wil je erbij zijn, wacht best niet te lang 
meer.  Inschrijven is nog steeds mogelijk. 

Lees meer op de website over de inschrijving voor deze stage. 

  Vacatures 

 
Na het behalen van het Provinciaal label – 2 sterren groeit KSV Rumbeke meer dan ooit en is de 
vereniging continu op zoek naar trainers en medewerkers om de club verder uit te bouwen tot een 
toporganisatie.  Op vandaag hebben wij volgende vacatures in te vullen: 

 Jeugdtrainers voor U7 en U8  – Meer info 

 Ontvangstmedewerker Secretariaat (zaterdag) - Meer info 

 Medewerker Kledij - 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 

Eén van de vorige nieuwsbrieven gemist ?  Geen nood, op de link Nieuwsbrief vind je ze allemaal 

terug. 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
https://www.svrumbeke.be/nl/voetbalstages/2784-inschrijven-zomervoetbal-sportstage-2021
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2725-ksv-rumbeke-is-op-zoek-naar-bijkomende-jeugdtrainers-voor-u8-u10-en-gu15
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2241-vacature-ontvangstmedewerker-secretariaat
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2240-vacature-medewerker-verdeling-clubkledij
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuwsbrief
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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 

mailto:filiep@svrumbeke.be
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
mailto:TVJO@svrumbeke.be
mailto:marc@svrumbeke.be
mailto:web@svrumbeke.be

