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Paaseieren-actie KSVR ism Chocolaterie Van Parijs.
Voor de 4e keer organiseert KSV Rumbeke samen
met Chocolaterie Van Parijs een paaseieren-actie.
De superlekkere huisbereide chocolade van "Huis
Van Parijs" is een echte delicatesse en mag vandaag
beschouwd worden als erfgoed….
Een verrassing voor de kinderen, een ideaal geschenk
voor oma en opa, een attentie voor uw spelertjes, een
"motiverend bedankje" voor uw personeel of misschien gewoon eens uzelf verwennen.
Lees meer op de website…

KSV Rumbeke zoekt extra 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…

Giobe zijn hart kleurt blauw-wit.
Giobe Degroote een jonge kerel van 14
jaar heeft zijn hart verloren aan KSV
Rumbeke. Vanaf eerste voetbalstappen
maakte Giobe de Rumbeekse velden
onveilig bij de U6.
Momenteel studeert Giobe Technologische
Wetenschappen Extra in VTI Roeselare. Amai
een hele boterham, Ahwel Giobe heeft al veel
boterhammekes gegeten want Giobe is al
bijna groter dan zijn gekende pa bij KSVR.
Den "Gio", den teddybeer van alle kleine
hartjes bij KSVR.
Lees meer op de website.
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Licentie voor 2de en 3de amateur.
Achter de schermen van KSV Rumbeke zijn we steeds druk bezig. Zo hebben we een
licentie aangevraagd voor 2de en 3de afdeling.
We kregen het positieve nieuws dat de licentie voor 2de en 3de afdeling voor volgend seizoen
2022-2023 BINNEN is.
Lees meer op de website.

Eerste editie toernooi Old Stars KSVR was een succes !!
Zondag 20 maart 2022 was het een hoogdag
voor de Old Stars in het voetbal in de
Rumbeekse arena. Old Stars van over heel
Vlaanderen waren vertegenwoordigd.

KSV Rumbeke

Tien ploegen streken neer te Rumbeke om een
gezellige namiddag te beleven tijdens de eerste
editie wandelvoetbaltoernooi "In memorial Ignace
Dejonghe".
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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Dribbelfestival U6 en U7 i.s.m. Club Brugge was voltreffer.
Op een zonnige en stralende zondag 6 maart 2022 stond
het dribbelfestival voor U6 en U7 i.s.m. Club Brugge op
het programma.
In totaal waren er 8 ploegjes van U6 en U7 ingeschreven en
uit alle hoeken uit West-Vlaanderen aanwezig. Zelfs een
delegatie van net over de provinciegrens uit Machelen
(Zulte) was aanwezig.
Lees meer op de website.

Nieuw item: EHBO.
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 tweede tip gaat over preventie via EHBO.

KSV Rumbeke

Lees meer op de website.

Vrijdag 22 april: Streekbieravond.
Vrijdagavond 22 april 2022 is er de jaarlijkse Streekbieravond (9de editie) vanaf 19u in de
kantine van KSV Rumbeke, Wervikhovestraat 7 - 8800 Rumbeke. Onze biermeester Gio en
zijn Heidi's gaan met volle bierliefde jullie glazen vullen met allerhande verschillende
streekbiertjes. 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.
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Futbalistafestival was succes.
Zondag 13 maart 2022 was er op het
Rumbeekse Sportpark het Futbalista
festival voor meisjes. In totaal 39 meisjes
ingeschreven voor het twee uur durende
Futbalista festival met tal van oefeningen
en wedstrijdjes.
Ieder meisje kon zich ruimschoots uitleven en
haar voetbalkunsten tonen op ons Heilig
Kunstgras. Meter van Futbalista KSV Rumbeke,
Camille Lamote was aanwezig om de meisjes
te ondersteunen alsook Evie Beyers van Voetbal Vlaanderen en ze zagen dat het goed was.
Lees meer op de website.

Techniekdag KSVR i.s.m. De Jonge voetballer was geslaagd.

KSV Rumbeke

Maandag 28 februari 2022 was er de eerste
techniekdag van KSV Rumbeke i.s.m. De Jonge
Voetballer.
In totaal waren er 18 spelertjes aanwezig met twee
trainers. Christophe Defrancq en David Decru waren de
trainers van dienst.
Lees meer op de website.

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 en is intussen
afgesloten voor inschrijvingen, volzet dus.
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.
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Bericht van algemeen nut i.v.m. belangrijke data.
In de komende weken staan er resem toffe events en acties op de planning bij KSV
Rumbeke.
Van Paaseierenactie tot Streekbieravond, een echte RSL-derby en een streepje comedy om alles af
te sluiten. Beleef het allemaal bij KSV Rumbeke om dit seizoen in schoonheid af te sluiten.
Lees meer op de website.

Belangrijke info ivm derby KSVR-SKRD op za 16-04-2022.
Zaterdag 16 april 2022 is er de derby KSV Rumbeke – SK Roeselare-Daisel. Op vraag van de
politie zijn er aantal belangrijke punten waar we moeten aan voldoen. Zo zullen tickets enkel

via voorverkoop gekocht kunnen worden, m.a.w. de avond zelf kan je GEEN ticket
meer kopen. De toegang voor KSVR en SKRD is gescheiden en zo veel meer…
Lees meer op de website.

KSV Rumbeke

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.
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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.

KSV Rumbeke

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

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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