RKFC NIEUWSBRIEF MEI – JUNI 2021
HET SEIZOEN 2020-2021 IS ER EENTJE OM SNEL TE VERGETEN. WE DEDEN WAT WE KONDEN, MAAR
KONDEN NIET DOEN WAT WE WILDEN. DE PAGINA OMDRAAIEN EN SNEL AAN HET NIEUWE
BEGINNEN IS WAT WE WENSEN. WE HOREN EVENWEL GRAAG JULLIE INPUT.
WANNEER STRAKS ALLES (HOPELIJK) WEER NORMAAL KAN LOPEN WORDT HET NIEUWE SEIZOEN
BOEIEND, UITDAGEND, LEERRIJK, SPANNEND, GEZELLIG EN VOORAL HEEL LEUK! ONTDEK HEEL WAT
NUTTIGE ZAKEN EN EEN BELANGRIJK “TO DO” LIJSTJE IN DEZE NIEUWSBRIEF.

TEVREDENHEIDSENQUÊTE SEIZOEN 2020-2021
Als (oudere) jeugdspeler voelde het niet spelen van wedstrijden wellicht een beetje aan als
‘doelloos’ trainen. Uiteraard niet fijn. In het ontwikkelingsproces is dit gelukkig ook niet
helemaal correct. Fun met ploegmakkers/bubbelvrienden was er vast en zeker wel. Daarnaast
hopen we dat jullie de nieuwe drive binnen RKFC-jeugd reeds aanvoelen. We vragen
vriendelijk om volgende enquête in te vullen: www.rkfc.be/enquete. Met de ‘output’ gaan we aan de slag en we
informeren jullie er ook over in een volgende nieuwsbrief. Dank bij voorbaat.

WE GAAN DOOR! PROGRAMMA MEI - JUNI
Het seizoen mag dan wel ‘officieel’ afgelopen zijn, toch willen we in deze tussenperiode ook voetballen. Geen
georganiseerde trainingen met de teamcoach, maar leuke voetbalactiviteiten voor zij die willen.
Inschrijven is verplicht via volgende link: www.rkfc.be/activiteiten
•

Vrijdag 28 mei: RKFC VOETBALFEEST
o Om 17u00: Wandelvoetbal
o Om 17u30: 3vs3 / 5vs5 wedstrijden voor RKFC leden (geboortejaar 2016 t.e.m. 2011)
o Om 19u00: 3vs3 / 5vs5 wedstrijden voor RKFC leden (geboortejaar 2010 t.e.m. 2005)

•

Zaterdag 05 juni: RKFC VOETBALFEEST
o Om 10u00: 3vs3 / 5vs5 wedstrijden voor RKFC leden (geboortejaar 2016 t.e.m. 2011)
o Om 11u30: Initiatietraining voor 3-4-5 jarigen (nieuwe leden)
o Om 11u30: Wandelvoetbal

•

Zaterdag 12 juni: Nog te bepalen (en o.v.) i.f.v. EK-wedstrijd België - Rusland

•

Vrijdag 18 juni: RKFC VOETBALFEEST
o Om 16u30: Initiatietraining voor 3-4-5 jarigen (nieuwe leden)
o Om 17u30: 3vs3 / 5vs5 wedstrijden voor RKFC leden (geboortejaar 2016 t.e.m. 2011)
o Om 19u00: 3vs3 / 5vs5 wedstrijden voor RKFC leden (geboortejaar 2010 t.e.m. 2005)
o Om 19u00: Wandelvoetbal
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GEBOORTEJAAR
2016-2015-2014
2013-2012-2011
2010-2009
2008-2007-2006

TIJDSTIP
13u00
14u15
15u30
16u45

•

Zaterdag 26 juni: TAXI MARC CHALLENGE
Een leuke, unieke uitdaging van 10 voetbalproeven tegen de klok!

•

Zaterdag 26 juni: RKFC 16+ TORNOOI (5vs5)
Stel een recreatief of competitief team samen (aparte poules) uit trainers, spelers, mama’s,
papa’s, grootouders, sponsors of inwoners van Knokke (2de “verblijvers” zijn ook welkom) en
ga vol voor plezier en misschien ook winst. GRATIS DEELNAME!
G

LEUKE PRIJS VOOR DE WINNAARS ALS OOK VOOR HET MOEDIGSTE TEAM
Inschrijven kan tot 20 juni via volgende link: www.rkfc.be/5vs5-tornooi
De eerste wedstrijden worden afgetrapt om 18u.

INFOMOMENTEN SEIZOEN 2021-2022
Tussen de voetbalactiviteiten door leggen we in juni de laatste hand leggen aan het nieuwe
seizoen. Op volgende infomomenten zullen we alvast de (aangepaste) werking toelichten.
We rekenen op jullie aanwezigheid en die van de speler/speelster. Inschrijven via:
www.rkfc.be/activiteiten
o
o
o
o

Donderdag 24 juni – 20u00: Infomoment bovenbouw (U15-U17)
Vrijdag 25 juni – 18u00: Infomoment onder- en middenbouw (U6-U13)
Zaterdag 26 juni – 10u30: Infomoment voor zij die op 24/25 juni verhinderd zijn.
Donderdag 1 juli – 19u00: Opstartmeeting + voorstelling RKFC U21

Volgende info bezorgen we nu reeds (onder voorbehoud van wijzigingen):
-

Sportieve organisatie + voorbereidingsprogramma
https://rkfc.be/wp-content/uploads/2021/05/Terreinbezetting-seizoen-2021-2022-voorbereiding-versie-20052021.pdf

Alle data zullen de komende maand ook opnieuw ingevoerd worden in ProSoccerData.
-

Kernen seizoen 2021-2022 (als bijlage bij deze mail)

De indeling van de teams werd besproken met de sportief verantwoordelijken. Dit was geen
evidente puzzel en ligt bijgevolg zeker ook niet vast voor het volledige seizoen. We rekenen erop
dat iedereen zich engageert de 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.

KLEDIJPAKKET SEIZOEN 2021-2022
Tegen begin september willen we er graag ‘sjiek’ uitzien. Een mooi kledijpakket zorgt daarvoor. We
vragen dan ook vriendelijk om het webformulier snel in te vullen: https://rkfc.be/webformulierjeugd/

VOETBALKAMPEN ZOMERVAKANTIE
Tijdens aanstaande zomervakantie organiseert RKFC niet één, maar twee
voetbalkampen in samenwerking met SoccerFun vzw. Tijdens de eerste vakantiemaand is er een kamp van 12 t.e.m. 16 juli, in augustus organiseren we een stage
van 23 t.e.m. 27 augustus. Ontdek er alles over op de website:
www.SoccerFun.be of schrijf meteen in via www.SoccerFun.be/kampen
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LIDGELD
Het lidgeld voor komend seizoen werd per categorie vastgelegd.
Een uitnodiging tot betaling ontvangt u later vanuit het algemeen
secretariaat.
*Spelers geboortejaar 2007 t.e.m. 2002 die vorig jaar actief waren
bij RKFC ontvangen een korting van €25.

CATEGORIE
U6-U7
U8-U9
U10-U11
U12-U13
U15-U21

BEDRAG
€ 225
€ 300
€ 330
€ 380
€ 425 *

TO DO’S
1. Schrijf uw zoon/dochter in voor de verschillende activiteiten in mei/juni en bevestig uw
aanwezigheid op het infomoment via volgende link: www.rkfc.be/activiteiten
2. Geef de kledijmaten door van zoon/dochterlief via deze link:
https://rkfc.be/webformulier-jeugd/
3. Maak een team van minimum 5 personen en vorm samen een geweldig leuk ploegje dat zal
meedoen aan ons eerste 5vs5 16+ tornooi. Inschrijven is noodzakelijk via deze link:
www.rkfc.be/5vs5-tornooi
4. Help ons meezoeken (of overweeg het zelf) naar dynamische vrijwilligers, jeugdtrainers en
meer. Maak de Duiveltjes FUN dagen (op 5 en 18 juni) kenbaar bij al wie je lief hebt.
5. Volg de jeugdwerking op de voet via social media. Klik op de icoontjes hieronder en we
worden beste vrienden 😊
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