NIEUWSBRIEF JUNI 2020

Het Coronavirus zorgt dat we een bizar einde seizoen beleven. Helemaal niet leuk. In
die optiek stellen we in deze nieuwsbrief graag de “R. Knokke Taxi Marc Challenge”
aan u voor. Daarnaast opnieuw heel wat info met het oog op een wervelend nieuw
seizoen!

TAXI MARC CHALLENGE

INDIVIDUEEL PROGRAMMA !
?

Op zaterdag 27 juni zijn alle spelers (van U6 tot
en met het A-elftal) welkom in het BGLLP voor
een individuele (vrijblijvende) training. Niet
zomaar een training, een leuke unieke
uitdaging van 10 voetbalproeven tegen de klok.
In een tijdsbestek van 60’ kan je tegen je
leeftijdsgenoten strijden voor de titel.
Inschrijven is verplicht en kan via volgende
link:
https://rkfc.be/webformulier-jeugd/.
Dit tot en met vrijdag 19 juni 20.
Fijn is ook dat we een uur reserveren voor
ouders, sympathisanten en trainers (op eigen
risico weliswaar). Ga jij aan de haal met
eeuwige roem?
Tijdschema R. Knokke Taxi Marc Challenge
(onder voorbehoud):

Velen onder jullie konden zich de afgelopen
maanden wellicht minder dan gewenst “fysiek”
uitleven. Wanneer we eind juli de draad weer
oppikken vrezen medici nu reeds heel wat
blessures. Daarenboven is het zo dat we als
club elke speler volgend jaar op fysiek vlak
stappen willen zien zetten (uiteraard ook op
voetbalgebied!). Om blessures in te perken en
fysieke progressie te realiseren bezorgen we
jullie een voorbereidingsschema. Dit vangt aan
in de week van 15 juni. Voor de allerkleinsten is
dit eerder een inspiratie-document, voor 12+ is
dit een nieuwe stap in de professionalisering
van de club. Elke RKFC-speler die vooruit wil
volgt dit best op. Jouw programma kan je HIER
raadplegen.

10u00-11u00: U6-U7 (en eventuele vriendjes)
11u00-12u00: U8 en U9
12u00-13u00: U10 en U11
13u00-14u00: U12 en U13
14u00-15u00: U15
15u00-16u00: U17 en U21
16u00-17u00: Fanion + ouders + …

INSCHRIJVING NIEUW SEIZOEN

Na inschrijving ontvangt u een weekje vooraf
alle info (veiligheidsvoorschriften, concrete
afspraken) in uw mailbox. Al ingeschreven
?

Dank aan zij die dit reeds in orde brachten. We
vermoeden echter dat de nieuwsbrief verzonden vanuit ons nieuw speleropvolgingssysteem ‘PROSOCCERDATA’ - bij vele mensen
in het ongewenst postvak terecht kwam. Via
deze weg een nieuwe poging (voor zij die de
nieuwsbrief niet mochten ontvangen) of een
reminder. Alvast dank om dit spoedig in orde
te brengen.

?

In de vorige nieuwsbrief riepen we iedereen op
om zich via volgende link in te schrijven voor
het nieuwe voetbalseizoen dat snel komt:
https://rkfc.be/inlichtingenfiche-jeugd-rkfc20-21/
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KLEDIJPAKKET
Tegen begin september willen we er graag op ons ‘paasbest’ uitzien. Een mooi kledijpakket kan
daarvoor zorgen. Gezien we geen pasmomenten kunnen houden vragen we vriendelijk de maten van
uw zoon/dochter via volgend webformulier - https://rkfc.be/webformulier-jeugd/ - door te geven
(zelfde formulier als dat van de Taxi Marc Challenge). Dank om dit snel te doen.

TEAMVERDELING SEIZOEN 2020-2021
In de vorige nieuwsbrief gaven we reeds mee wanneer welke categorie zal trainen en
met welke trainers. We hopen de zoektocht naar bekwame trainers deze maand te
finaliseren (tips zijn uiteraard nog welkom!). De indeling van de teams werd de
afgelopen weken besproken met de sportief verantwoordelijken en vorige week
gefinaliseerd. Dit was geen gemakkelijke puzzel en ligt bijgevolg ook niet vast voor het
volledige seizoen 2020-2021. We rekenen erop dat iedereen zich engageert de nieuw
ingeslagen weg te bewandelen. Een weg waarbij iedereen gelijkwaardig zal behandeld
worden en waarbij geen onderscheid in benadering wordt gemaakt tussen provinciale
en gewestelijke ploegen.
Het team waarin uw zoon/dochter werd ingedeeld kunt u als extra bijlage vinden in de mail.
Zit u toch met een vraag? jeugdmanager@rkfc.be
.

WE WANT YOU

OUDER- EN SPELERSRAAD - TEAMMANAGERS

OUDERRAAD / FEESTCOMITE: Vorige maand zaten we ‘virtueel’ al eens samen met enkele ouders om
na te gaan hoe we meer dynamiek in de jeugdwerking kunnen krijgen. Heel wat goede ideeën kwamen
naar voor. Daar dit groepje ouders beperkt is tot één jeugdcategorie (U9) en we eigenlijk streven naar
een zo ruim mogelijke doelgroep doen we een oproep aan andere ouders om zich vrijblijvend
kandidaat te stellen.
SPELERSRAAD: Een zelfde verhaal voor spelers. We zitten graag tweemaandelijks samen om na te gaan
waar we extra stappen moeten zetten, waar we al eens ‘out of the box’ kunnen denken. Ben je
mondig? Wil je zaken bespreken, ideeën aanreiken? Wees welkom!
TEAMMANAGERS: Tot slot stellen we graag de vraag wie zich komend seizoen (opnieuw) wil
engageren als ‘teamafgevaardigde’. Een teammanager staat in voor de logistieke ondersteuning van
de coach op (vnl.) wedstrijddagen. Vanuit de club voorzien we op alle vlakken de nodige ‘raad en daad’.
Interesse om te zetelen in de ouder-/spelersraad of om als teammanager te fungeren. Stuur een
mailtje:jeugdsecretariaat@rkfc.be
We snakken naar voetbal! Wees er bij op de R. Knokke Taxi Marc Challenge. Hopelijk tot dan!
Sportieve groet - #staysafe
Het RKFC-team
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