NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE
Seizoen 2020/2021
Nieuwsbrief 30/05/2021
Website KSV Rumbeke in een splinternieuw jasje.
Tijdens de coronaperiode is onze webmaster
niet stil blijven zitten. Zo kennen we Kurt nu
eenmaal.
Regelmatig las je in de kalme voetbalperiode diverse
nieuwtjes lezen op onze website en sociale media…
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.

KSV Rumbeke

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.

“Maai Mei Niet” en “Verboden het veld te betreden…”
Stad Roeselare heeft onlangs tal van borden rond
en aan de velden geplaatst "Verboden het veld te
betreden zonder toestemming."
Buiten de trainingsuren is het altijd verboden het veld
te betreden zonder toestemming, en met deze borden is
dit nu ook duidelijk geafficheerd.
Lees meer op de website.
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Grote troef voor Bricx is de uitstraling van KSV Rumbeke.
Bricx Vastgoed Roeselare is de nieuwe
hoofdsponsor van KSV Rumbeke voor de komende
vier seizoenen. Enkele weken geleden maakten we
dit bekend via onze website.
Maak via de site kennis met onze nieuwe hoofdsponsor,
Bricx Vastgoed Roeselare. De roots van zaakvoerder
Maxim liggen op en top in Rumbeke. Maxim is immers
opgegroeid op een paar honderd meter van het stadion
van KSV Rumbeke.
Lees meer op de website.

De U10 sluit het seizoen af met een Corona bubbelwedstrijd.
U10 heeft het seizoen 2020-2021 afgesloten in het
thema van het afgelopen jaar, een Corona
"Bubbelwedstrijd".

KSV Rumbeke

Trainer Giovanni Degroote bezorgde de redactie van de
website een kort verslag van de afsluit en de ouders
zorgden voor een aantal sfeerbeelden.
Lees meer op de website.

Tweelingbroers Desot gestart bij U6 KSV Rumbeke,
nu beloftevolle spelers bij KV Kortrijk
12 jaar geleden meldden op het Rumbeekse
Sportpark twee broers zich aan om te proeven
van het voetbal.
We hadden al vernomen van Michelline
Deceuninck dat het echte deugnieten waren en dat
we zeker de touwtjes strak mochten aanspannen.
Tweelingbroers Jules (17) en Arthur Desot (17)
maakten hun aldus hun debuut bij de U6 van KSV
Rumbeke…
Lees meer op de website.
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Aanvraag Provinciaal jeugdvoetbal ingediend bij de KBVB.
Dinsdag 11 mei deelde G.C. Filiep aan de redactie van de
website mee dat hij maandagnacht 10 mei 2021 de aanvraag
voor provinciaal voetbal heeft ingediend bij de KBVB. Alle
rubrieken kleurden groen. De licentiemanager gaf mee dat alle
licenties en dergelijke in orde zijn
Lees meer op de website.

Samenstelling reeksindeling fanion heren en dames.
De reeksindelingen voor het eerste elftal heren (1ste prov.) en het
eerste elftal dames (2de prov.) voor het seizoen 2021-2022 zijn
gekend.
In 2de provinciale dames zijn er 14 ploegen en bij het fanionelftal heren
in eerste provinciale zijn er 15 ploegen.
Lees meer op de website.

KSV Rumbeke

Samenstelling reeksindeling Prov. Beloften en Gew. Reserven.
Ook de reeksindelingen voor de Provinciale Beloften en
Gewestelijke Reserven voor het seizoen 2021-2022 zijn
gekend.
Opgelet: bij Provinciale Beloften en Gewestelijke Reserven kunnen
er nog wijzigingen aangevraagd worden tot en met 31 mei 2021.
Lees meer op de website.

De gedichtenpen van Danny doet opnieuw zijn werk.
Danny Varrewaere heeft opnieuw zijn gedichtenpen van onder
het stof gehaald. De gebeurtenissen rond de nieuwe hoofdsponsor
en de website in een gloednieuw jasje zijn voor Danny ideaal om
zijn dichterlijke inspiratie naar boven te halen.
Lees meer op de website.
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Kevin Van Damme floot de topper Club Brugge – KRC Genk.
Iedereen in het voetbalwereldje zal de naam "Kevin Van Damme"
al wel eens gehoord hebben.
Als scheidsrechter bij de KBVB is Kevin aangesloten bij KSV Rumbeke.
Lees meer op de website.

De VIP-ruimte wordt stevig onder handen genomen.
In deze kalme periode zitten we bij KSV Rumbeke niet stil.
De VIP-ruimte is stevig onder handen genomen door een resem Chinese
vrijwilligers binnen onze familiale vereniging.
Lees meer op de website.
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Quidira, mascotte van de dames, fiere mama van negen puppy’s.
Donderdag 27 mei 2021 is Quidira, de mascotte van het
dameselftal, de fiere mama geworden van negen puppy's.
Ze heeft acht jongetjes en één meisje. Ten huize "BettensVandamme" is het alle hens aan dek om al deze puppy's om de drie
uur eten te geven.
Lees meer op de website.

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.
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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 40-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 U8, U10 en GU15 – Meer info
Ontvangstmedewerker Secretariaat (zaterdag) - Meer info
Medewerker Kledij - Meer info

KSV Rumbeke

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.

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

5

