RKFC NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2021
KLAAR? START! HET NIEUWE SEIZOEN IS OP GANG GEFLOTEN. ONTDEK IN DEZE NIEUWSBRIEF WAT
JE MOET WETEN OM ALLEN SAMEN EEN GEWELIDG SEIZOEN TE BELEVEN !

PROSOCCERDATA
Raadpleeg alle data/activiteiten vanaf heden in ProSoccerData.
Controleert u even of u nog toegang hebt? De app is een niet te missen
tool en geldt ook als communicatiemiddel. Afwezig op training, selecties
raadplegen, u doet het dit seizoen via ProSoccerData (PSD).
Vertrouwd raken met PSD? Als bijlage bij deze mail een handleiding.
Binnen ProSoccerData hebt u ook toegang tot een luik “intradesk”: daar kunt u alle presentaties,
schema’s, resultaten enquête, e.a. terugvinden. Neem zeker even een kijkje.

PROGRAMMA AUGUSTUS
Naast de trainingen kijken we deze maand uit naar:
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 14 augustus: Eerste 4vs4 Tornooi van het seizoen voor U6 t.e.m. U17
Weekend van 21 en 28 augustus: eerste oefenwedstrijden/tornooien (details te vinden via
PSD). Gelieve de agenda’s van de spelers vrij te houden!
Zaterdag 28 augustus: eerste training van onze Gvoetbalploeg !
Wekelijkse bijeenkomsten van de RKFC Allstars, het
Knoks wandelvoetbalteam dat graag nieuwe leden
verwelkomt.
Voor wie wil is er ook nog een voetbalkamp i.s.m.
SoccerFun van 23 t.e.m. 27 augustus.
Alle wedstrijden van Knokke A, Knokke B en de beloften.
Ontdek de kalender online!

Supporters op post!

KLEDIJPAKKET / POLAR SEIZOEN 2021-2022
Personen die het onlineformulier (https://rkfc.be/webformulier-jeugd/) invulden voor 15 juli zullen
hun kledij als eerste ontvangen. We wachten op bericht van de leverancier om te kunnen meegeven
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wanneer we alles uitdelen. Sowieso hopen we alles in orde te hebben tegen
aanvang van de competitie. Merk op: nog geen kledij besteld – doe het
meteen!
Betreft de polarbanden (U15-U17-U21): deze zijn besteld (voor wie inschreef
voor de groepsaankoop) en worden in principe snel geleverd.

CORONA RICHTLIJNEN
Het COVID-gegeven dragen we helaas ook dit seizoen nog met ons mee.
Gelukkig in een ‘lightversie’. Gelieve op de accommodatie de richtlijnen
steeds correct op te volgen.
De kleedkamers houden we ook nog even toe (met uitz. voor de U21-ploeg).

OPROEP
We zijn klaar voor vrolijk en attractief voetbal in een positieve, constructieve en ook wel ambitieuze
sfeer. Mogen we daarom vragen dat elk ieder zijn beste beentje voorzet, waarden en normen hoog
in het vaandel draagt en het project JEUGDWERKING 2.0 alle kansen geeft.
Samen een geweldig seizoen tegemoet.
Tips, ideeën zijn altijd welkom!

PS: volg de jeugdwerking op de voet via social media.
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