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VAKANTIE! RUSTEN, SPORTEN, VRIJ ZIJN, 
NIEUWE DOELEN STELLEN, … . WE HOPEN DAT 
JULLIE ALLEN GENIETEN. MET DEZE 
NIEUWSBRIEF BRENGEN WE GRAAG NOG 
ENKELE ZAKEN ONDER DE AANDACHT MET 
ALS DOEL HET NIEUWE SEIZOEN VLOT TE 
STARTEN OP BASIS VAN 4 PIJLERS: RESPECT - 
KWALITEIT - FIERHEID - CREATIVITEIT  

JEUGDWERKING RKFC 2.0  

Door middel van de infomomenten begin juli 
konden we reeds heel wat spelers en ouders de 
ideeën aanreiken waar we met de 
jeugdwerking naar toe willen. Klik HIER om de 
presentatie te bekijken/downloaden. Het lijkt 
ons sterk aangewezen in functie van een 
vlotte werking – deze samen met 
zoon/dochterlief door te nemen. 

PROGRAMMA AUGUSTUS 

Het programma voor augustus onderging 
enkele (minieme) wijzigingen. Onder meer de 
testdata werden specifiek vastgelegd per 
categorie, als ook werden de specifieke uren 
voor de oefenwedstrijden op 22 en 29 
augustus toegevoegd. Het aangepaste schema 
kan u HIER bekijken en downloaden. Dank om 
dit met aandacht te bekijken, we rekenen op 
jullie aanwezigheid. 

FACEBOOK / INSTAGRAM  

Dat we een nieuwe dynamiek willen creëren is 
hopelijk reeds duidelijk. Dat we hameren op 
“samen doelen bereiken” hopelijk ook. We 
durven dan ook jullie medewerking vragen: 

“Volgen”/”liken” jullie de jeugdwerking van 
RKFC reeds op Facebook / Instagram? Hoe 
meer “liks” en/of “volgers” – hoe meer 
betrokkenheid en hoe groter de fierheid die 
we kunnen uitstralen. Het brengt je trouwens 
ook snel op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 
Klik op de knoppen hiernaast en we worden 

vrienden voor het leven      ! 

TERUGBLIK TAXI MARC CHALLENGE 

Via deze weg komen we graag ook nog even 
terug op de inzet en het enthousiasme van 
vele spelers (meer dan 100!) en enkele 
‘veteranen’ tijdens de Taxi Marc Challenge. 
Het was heel leuk om zien dat iedereen bleef 
strijden tot het einde. Die passie, dat 
doorzettingsvermogen hoort thuis binnen het 
DNA Knokke! Beelden willen we jullie niet 
onthouden. Het volledige album is te bekijken 
op de Facebookpagina. 

NIEUW – VOETBAL VOOR IEDEREEN 

RKFC gaat op zoek naar nieuwe vrienden & 
vriendinnen. We openen heel graag onze 
deuren. Jongens én meisjes van 5-6 jaar zijn in 
augustus wekelijks welkom op maandag van 17 
tot 18u15. Ze kunnen er veilig kennis maken 

met ons Knoksgek (     ) voetbalparadijs!  
Vooraf inschrijven via: jeugdmanager@rkfc.be  
 
Ook jongeren met een beperking kunnen 
komend seizoen in Knokke terecht. Voor hen 
organiseren we een specifiek initiatiemoment 
op zaterdag 22 augustus om 10u. Meer info 
over dit warme project: gvoetbal@rkfc.be. 

 
Jullie lezen het, we zijn stilaan klaar voor het nieuwe seizoen. De facturen voor het lidgeld komen 
vrijdag jullie richting uit. Ook de login tot ons nieuw datasysteem ProSoccerData volgt spoedig. 

Sportieve groet - #staysafe 

Het RKFC-team 

NIEUWSBRIEF JULI 2020 
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