
                                        

  NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE 
  Seizoen 2021/2022   
   
 

  Nieuwsbrief  31/10/2021 
  

      

    

                 1   

  

K
S

V
 R

u
m

b
e

k
e

 

Filiep Cneut secretaris/G.C. plots overleden. 

 

Het bestuur van KSV Rumbeke werd woensdagavond, 27-10-2021, op de hoogte gebracht 

van het plots overlijden van onze secretaris (G.C.) Filiep Cneut.  

Dit nieuws sloeg in als een bom en slaat ons allen met zeer grote verstomming. Filiep is thuis in 

de nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 oktober overleden. Ons verdriet is immens. De club is in 

een zeer diepe rouw. 

Lees meer op de website 

 

 Marc Vandevelde, referee Ambassador van KSV Rumbeke. 

“Wie is Marc Vandevelde ?”, vragen 

waarschijnlijk velen onder jullie zich af. Je zal 

ongetwijfeld Marc al gezien hebben in en rond 

het Rumbeekse Sportpark. 

Awel, de redactie van de website heeft een 

reportage gemaakt over Marc Vandevelde en zijn 

engagement bij de familiale voetbalvereniging 

KSV Rumbeke. Marc Vandevelde (55) woont in het 

landelijke Beitem (onderdeel van Rumbeke, 

deelgemeente van Roeselare). 

Lees meer op de website 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3023-filiep-cneut-secretaris-g-c-plots-overleden-rust-zacht-filiep
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3002-marc-vandevelde-de-referee-ambassador-van-ksv-rumbeke
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Veiligheid rond het Sportpark: bekommernis van het bestuur. 

Tijdens de voorbije Corona periode werd in 

samenspraak met Stad Roeselare, Rista en enkele 

bestuursleden van KSV Rumbeke gekeken naar de 

‘veiligheid’ rond het Sportpark Rumbeke. 

 

Lees meer op de website.  

KSVR verwelkomt een nieuwe sponsor. 

KSV Rumbeke verwelkomt vanaf oktober Terryn 

Grondwerken, vervoer, schors en potgrond, gelegen in de 

Rumbeeksegravier 112 te 8800 Roeselare.  De firma 

Terryn werd in 1954 opgericht door Oswald Terryn.  

Lees meer op de website. 

 

Wedstrijdverslagen indienen kan ... 

Wil je een verslag neerpennen van de match 

die je hebt gevolgd van je zoon/dochter of 

een (jeugd)ploeg, mail het door naar 

web@svrumbeke.be. Dit is leuk voor de 

spelertjes, 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.  

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/2988-de-veiligheid-rond-het-sportpark-rumbeke-is-een-belangrijke-bekommernis-van-het-bestuur
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/ksvr-nieuws/3001-ksvr-verwelkomt-een-nieuwe-sponsor
mailto:web@svrumbeke.be
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/wedstrijdverslagen


                                        

  NIEUWSBRIEF KSV RUMBEKE 
  Seizoen 2021/2022   
   
 

  Nieuwsbrief  31/10/2021 
  

      

    

                 3   

  

K
S

V
 R

u
m

b
e

k
e

 

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. 

 

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. 

 

  Vacatures 

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

 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. 

 

https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/volgende-wedstrijden
https://www.svrumbeke.be/nl/nieuws/2296-denk-aan-onze-sponsors
https://www.svrumbeke.be/nl/vacatures/2240-vacature-medewerker-verdeling-clubkledij
mailto:tom@svrumbeke.be
mailto:jeugd@svrumbeke.be
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Vorige Nieuwsbrieven ? 

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

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

