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Beste spelers en ouders,
De vakantie is ten einde, de lockdown (voorlopig) gedaan, en
de eerste schoolweek in code geel behoort ondertussen ook al
tot het verleden. Hoog tijd dus om de draad terug op te pikken
en het nieuwe voetbalseizoen letterlijk en figuurlijk op gang te
trappen.

Laten we hopen dat dit seizoen wel volledig afgewerkt kan worden. Wij doen
alleszins ons best, maar we hebben ook jullie hulp nodig. Graag vragen wij met
aandrang de Covid-regels te respecteren:
•

•

•

•
•
•
•

Elke speler (dit geldt ook voor de bezoekende clubs) brengt zijn eigen
drinkbus/waterflesje mee (er worden geen bekertjes gegeven). Er is wel
water ter beschikking om aan te vullen.
Het gebruik van kleedkamers is toegestaan. Voor U5, U6 & U7 mogen er
een paar ouders alle kinderen helpen. Zij hebben hun mondmasker op.
Ouders kunnen hier zelf eventueel een beurtrol in afspreken. Vanaf U8
vragen wij dat de spelers zich zelfstandig klaarmaken.
Bij wedstrijden buiten zijn er 400 personen toegelaten. Vaak zullen er
vele mensen vrij dicht bij elkaar staan. In dat geval geldt uiteraard de
mondmaskerplicht. Probeer 1,5m afstand te houden met andere
supporters.
Consumeren kan enkel zittend, en dat is ook de enige plaats waar het
mondmasker kan afgezet worden.
Op verscheidene plaatsen vindt u ontsmettingsvloeistof, maak er gebruik
van.
Iedereen die onze terreinen betreedt, zal zich registreren. Deze gegevens
worden maximum 2 weken bijgehouden.
Voelt u zich ziek, blijf dan aub thuis.

Keep it safe

Naast alle Corona-gekte, zouden we haast vergeten dat we ook nog willen
voetballen. En voetballen, dat doen wij graag op onze perfect onderhouden
terreinen! Daarom bedanken we graag onze terreinverzorgers die weer prachtig
werk geleverd hebben. Zo liggen al onze velden er piekfijn bij en heeft het B-veld
ook nieuwe doelen gekregen.
Jammer genoeg weten we dat door het Belgische weer en de hoge
bezettingsgraad, deze velden al gauw zullen afzien. Daarom hebben we – net
zoals vorig jaar – een extra veld ter beschikking. Dit is niet meer het vroegere
veld van Itegem, maar het veld aan de Isschotweg 134, wat in de volksmond
gekend is als “de Goelen”. Op de laatste pagina vindt u in een schema welke ploeg
er wanneer zal gaan trainen.
Ook hebben wij dit jaar weer de kans om in een sporthal te gaan trainen. Dit is
niet meer de sporthal van het Sint-Lambertus Instituut, maar de sporthal van het
Heilig Hart-College. Deze sporthal is te bereiken via de Biekorfstraat, ter hoogte
van het nummer 3. Ook hiervoor is een schema opgesteld, op de laatste pagina
van deze brief.
Om onze club ook in de toekomst verder te ondersteunen en uit te bouwen, doen
we ook een oproep naar nog meer helpende handen.
•
•

•

•

•
•

•

•

Door onze sterke groei, zijn wij nog op zoek naar enkele extra trainers voor
onze Duiveltjes reeksen.
Verder zijn we op zoek naar mensen die kunnen helpen bij het wassen van de
wedstrijdtruitjes. Je hoeft je niet per se voor een volledig seizoen te
engageren. Af en toe of zelfs één keer helpt ons ook al vooruit.
Verder zijn we ook op zoek naar helpers voor achter de toog. Ook hier is het
niet nodig dat je jezelf voor een heel seizoen lang engageert. Vele helpende
handen maken licht werk.
Ook voor het onderhoud van de terreinen zoeken we helpende handen. Wil je
af en toe een handje bijsteken als greenkeeper, aarzel dan zeker niet om ons
te contacteren.
Aan de ouders van de jongste ploegen vragen we om na de wedstrijd vlug
even de doelen opzij te zetten, zodat de trainer de spelertjes kan begeleiden.
Een aantal ploegen zijn ook nog op zoek naar een afgevaardigde. Wil je de
trainer van jouw kind op administratief vlak helpen, laat het dan zeker weten.
Een drankje en veel sympathie en erkenning na de wedstrijd zal jouw deel
zijn.
Wil je onze club liever op een financiële of materiële manier helpen?
Contacteer dan onze voorzitter voor de sponsoring mogelijkheden.
Ook nodigen we geïnteresseerden uit om deel uit te maken van het
jeugdbestuur. Wil jij ook mee het bestuur ondersteunen, kom dan vrijblijvend
langs op een van onze volgende vergaderingen op 28 september, 26 oktober
en 30 november (telkens om 20u00). Graag wel onze voorzitter Sven
Lambrechts contacteren via 0479/68.51.74 of jeugd@kfcmhallaar.be.

Kalender en trainingsschema op de achterkant van deze brief
Tenslotte nodigen we ieder van jullie uit om de communicatie tussen spelers,
ouders en bestuur te optimaliseren. Zo kunnen jullie steeds iemand van het
jeugdbestuur contacteren indien je vragen hebt of een probleem wil melden. We
zijn ervan overtuigd dat een goede dialoog de beste resultaten bereikt. Indien je
dat wenst kan je jouw topic komen aankaarten op één van onze
bestuursvergaderingen. (Voor datums, zie hierboven)
In het kader van “goede afspraken” herhalen we graag deze topics:
•
•

•

•

•

•

•

We vragen ouders om steeds naast het veld te gaan staan, dus ook tijdens
trainingen op het C-veld.
Wedstrijdtruitjes blijven steeds eigendom van de club. Het is de bedoeling
dat deze na de wedstrijd terug allemaal samenblijven en dus niet met de
spelers mee naar huis genomen worden.
Bij wedstrijden komen de spelers toe (zeker op verplaatsing) in een outfit
van de ploeg (groen vestje van Hallaar), zodat onze sponsors achter op het
vestje goed zichtbaar zijn.
Als u van ploeg wenst te veranderen (bvb naar KSK Heist, of naar
Anderlecht – je weet maar nooit – zijn er regels te volgen die door de
voetbalbond worden opgelegd. De regel is dat u zich in de maand april laat
afschrijven. Daarna kan u het volgende seizoen naar een andere ploeg. In
het verleden gebeurde dit niet altijd correct, wat voor geen van alle partijen
(zowel beide clubs als de speler zelf) een goede zaak is.
Nieuwe leden die zich bij Hallaar inschrijven, moeten ook nog aangesloten
worden bij de voetbalbond. Hiervoor hebben wij een scan van het paspoort
nodig (van de ouder indien -12jaar, van de speler zelf indien 12 jaar of
ouder). Deze scan kan als bestand mee worden geüpload, via het
inschrijfformulier op onze website.
Wat betreft het lidgeld, zijn er nog enkelen die moeten betalen. Het lidgeld
voor dit seizoen bedraagt € 200. Enkel voor reeds aangesloten leden, die
voor 20 juni 2020 betaalden (daar is het voor dit seizoen dus te laat voor),
werd er een korting voorzien van € 25. Verlies volgend seizoen dus die
“vroegboekkortingsperiode” niet uit het oog.
Graag herinneren we iedereen aan de visie van onze club:
“De
met
een
wat

club wenst in zijn identiteit op een gedisciplineerde manier
oog voor respect en gelijke kansen, op een fair-play-manier
opleiding te geven waarin via een gezonde team-spirit heel
fun kan beleefd worden.”

Het jeugdbestuur van KFCM Hallaar, en haar jeugdvoorzitter Sven Lambrechts,
wenst jullie een sportief seizoen toe!

Training in de
Reeks

Trainings-dagen

Start

Einde

Training op de terreinen van “de Goelen”
Isschotweg 134

sporthal van het
Heilig Hart College
Telkens van
18u00 tot 20u00

U5

WOE

18u00

19u15

-

5-okt.

U6

WOE

18u00

19u15

-

19-okt.

U7

MA + WOE

18u00

19u15

21-sep. - 23-sep. - 12-okt. - 14-okt. - 2-nov.
4-nov. - 23-nov. - 25-nov. - 14-dec. - 16-dec.

26-okt.

U8

MA + WOE

18u00

19u15

21-sep. - 23-sep. - 12-okt. - 14-okt. - 2-nov.
4-nov. - 23-nov. - 25-nov. - 14-dec. - 16-dec.

12-okt.

U9

DI + DO

18u00

19u15

22-sep. - 24-sep. - 13-okt. - 15-okt. - 3-nov.
5-nov. - 24-nov. - 26-nov. - 15-dec. - 17-dec.

9-nov.

U10

DI + DO

18u00

19u15

15-sep. - 17-sep. - 6-okt. - 8-okt. - 27-okt.
29-okt. - 17-nov. - 19-nov. - 8-dec. - 10-dec.

16-nov.

U11

DI + DO

18u00

19u15

22-sep. - 24-sep. - 13-okt. - 15-okt. - 3-nov.
5-nov. - 24-nov. - 26-nov. - 15-dec. - 17-dec.

23- nov.

U12

MA + WOE

18u00

19u15

14-sep. - 16-sep. - 5-okt. - 7-okt. - 26-okt.
28-okt. - 16-nov. - 18-nov. - 7-dec. - 9-dec.

30-nov.

U13

DI + DO

18u00

19u15

8-sep. - 10-sep. - 29-sep. - 1-okt. - 20-okt.
22-okt. - 10-nov. - 12-nov. - 1-dec. - 3-dec.

7-dec.

U15

MA + WOE

18u30

20u00

7-sep. - 9-sep. - 28-sep. - 30-sep. - 19-okt.
21-okt. - 9-nov. - 11-nov. - 30-nov. - 2-dec.

14-dec.

U17 Gew
U17 Prov

•

•
•
•

•
•
•
•
•

DI + DO

19u30

21u00

-

WOE op Hallaar

19u30

21u00

-

VRIJ Op KSK Heist

19u30

21u00

-

U21

MA + WOE

19u30

21u00

-

Reserven

DI + DO

19u30

21u00

-

1e ploeg

DI + DO

19u30

21u00

-

Keepers

DI

18u00

19u15

-

Woensdag 16 september: infomoment voor de nieuwe leden van U5 en U6 omtrent de
werking van onze club. Er is een sessie voorzien om 18u00 en om 19u00. Er is ook
mogelijkheid tot het passen van kledij
Woensdag 11 november: ontbijt in de kantine. Er is die dag geen training
Woensdag 2 december: Sinterklaas
Vanaf 6 december is het winterstop tot 3 januari. In die periode wordt er maar 1 keer per week getraind.
Zondag 13 december: Schaatsen
Tussen Kerst en Nieuwjaar zullen we ook een sporthal een hele dag (of twee dagen)
afhuren voor een training. Details worden later meegedeeld
Dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 april: Paasstage
Woensdag 19 en donderdag 20 mei: laatste training met daarna lekkere frietjes
Zaterdag 22 en zondag 23 mei: Jeugdtornooi

Contact K F C M
Volg KFCM Hallaar op Facebook
Volg KFCM Hallaar Jeugd
Website: http://www.kfcmhallaar.be

E-mailadres jeugdbestuur: jeugd@kfcmhallaar.be

Spekstraat – 2220 Heist-op-den-Berg – BTW BE 0874 021 072

