EXTRA NIEUWSBRIEF JUNI 2020

Deze extra nieuwsbrief staat in teken van de infomomenten die we bij aanvang van
de zomervakantie alsnog kunnen organiseren. We hopen u te verwelkomen.
.

INFOMOMENTEN
Daar we erop staan spelers en ouders zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe weg die we met
de jeugdwerking willen inslaan nodigen we jullie graag uit op één van volgende (keuze) momenten:
•
•
•
•

Donderdag 2 juli 2020 om 20u00
Vrijdag 3 juli 2020 om 18u00
Vrijdag 3 juli 2020 om 20u00
Zaterdag 4 juli 2020 om 9u00

We geven telkens dezelfde presentatie met als doel elke speler en een ouder de kans te geven
aanwezig te zijn. Ook hier is vooraf inschrijven verplicht. U kunt dit snel doen via:
Alvast dank om jullie engagement en betrokkenheid te tonen.

INITIATIETRAINING JONGENS EN MEISJES (°2014 - °2015)
Op zaterdag 4 juli openen we eveneens onze deuren voor nieuwe leden. Heb je een kleine broer of
zus, of ken je neefjes, vriendjes,… laat hen mét de glimlach kennismaken met RKFC. Inschrijven voor
deze initiatie (aanvang om 11u00) kan door een mailtje te sturen naar: jeugdmanager@rkfc.be

REMINDERS
▪
▪
▪
▪

Deelnemen aan de R. Knokke Taxi Marc Challenge van 27 juni? We raden het jullie zeker aan.
De inschrijvingstool staat nog open t.e.m. 19 juni: https://rkfc.be/webformulier-jeugd/.
Via die zelfde link kunt u ook je kledijmaten doorgeven i.f.v. het nieuwe kledijpakket.
Zoon/dochter nog niet ingeschreven voor het nieuwe seizoen? U kan dit nog doen via
volgende link: https://rkfc.be/inlichtingenfiche-jeugd-rkfc-20-21/
Het individueel programma dat werd opgemaakt ging van start op 15 juni. We hopen dat jullie
allen dus zeker al een eerste training achter de rug hebben. Wie het programma nog even wil
raadplegen klikt HIER.

Dank om ons te berichten en tot binnenkort.
Sportieve groet - #staysafe
Het RKFC-team

JEUGDWERKING R. KNOKKE FC
jeugdmanager@rkfc.be – jeugdsecretariaat@rkfc.be

