Nieuwsbrief Augustus 2018
Sportlaan 10 c, 3945 Ham

Stamnummer 2408

Een beetje later dan gepland, maar hier is ie dan … de eerste nieuwsbrief, en tevens één van de laatste … die u ontvangt op papier. De volgende edities zullen
via email verspreid worden op bovenstaand email-adres. Als dit adres niet meer correct is, of u wenst de nieuwsbrief ook nog op een ander email-adres te
ontvangen, gelieve dit dan zo snel mogelijk door te geven aan michel.philipsen@telenet.be.

’t IS BEGONNEN
We zijn er al weer aan begonnen … het nieuwe seizoen. De aangekochte kledij moet nog verdeeld worden, maar gelukkig
hebben we die coach-jassen nog niet nodig . Verdeling van de trainingspakken gebeurt volgende week … op voorwaarde
natuurlijk dat het lidgeld tijdig betaald werd/wordt, ’t is te zeggen, wie in schijven betaalt moet er voor zorgen dat het tweede
gedeelte betaald is voor aanvang van de competitie, 1 september dus ! (uitgezonderd spelers U06 en U07 die hun tweede schijf (100 euro) pas
half december moeten betalen). U vindt bovenaan in het adresvak het voor u nog te betalen bedrag (NTB).
Breng dit zeker in orde, want de spelers waarvan we het verschuldigde lidgeld niet ontvangen hebben worden van de
wedstrijdlijsten geschrapt en zullen dan voorlopig niet meer kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
Ter herinnering : nog te betalen bedrag kan u overschrijven op rekening BE15 0682 4699 1430 BIC GKCCBEBB op naam van K.F.C.
Ham United VZW met als vermelding “lidgeld <naam en geboortejaar lid>”.
Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot de betaling, kan u terecht bij onze penningmeester, Dirk Noels (0475 65 41 99).

AFHALEN KLEDIJ
Als alles betaald is kan u de bestelde trainingspakken komen afhalen op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 september,
na de training, in het secretariaat. U ontvangt dan ook de lidkaart. Diegenen die nog kledij moeten passen kunnen dat dan ook,
zodat begin september de nieuwe bestelling kan doorgegeven worden. Voor verdeling van de coach-jassen laten we nog iets
weten.
Let wel : het trainingspak dat uw zoon/dochter ontvangt is een zgn. “uitgangs-training”, m.a.w. alle spelers worden verwacht dit
trainingspak aan te hebben voor én na de wedstrijd !

Altijd op de hoogte via APPs – SoccerOnline en BBF
K.F.C. Ham United gebruikt voor de administratie en de sportieve opvolging van zijn leden SoccerOnline. In deze
tool worden ook de gegevens van trainingen en wedstrijden bijgehouden, en kan de trainer info registreren omtrent plaats en
uur van samenkomst, afgelastingen enz…
Ook u kan gebruik maken van deze tool, en zo alle info over trainingen en wedstrijden van uw favoriete club en ploeg up-to-date
bekijken : Download daarvoor de gratis App van SoccerOnline (via Google Play Store voor Android, vereist: 4.1 en hoger).
Ook de Vlaamse Voetbalfederatie heeft haar eigen APP : Best of Belgian Football (BBF) : ook hier kan u alle officiële gegevens
over je favoriete club(s)/ploeg(en) raadplegen, met de nodige wedstrijd-informatie.
Ook onze website werd vernieuwd : voortaan kan u terecht op www.kfchamunited.be (niet meer .com dus) … suggesties om er
bij op te zetten mogen altijd doorgegeven worden.

Jeugd-abonnementen
Voor de jeugdwedstrijden kan u een jeugdabonnement kopen : voor de prijs van 25 euro krijgt u gratis toegang tot àlle
thuiswedstrijden – dus ook oefenwedstrijden, bekerwedstrijden en tornooien - van àlle jeugdploegen (U06 tot en met U21) van
K.F.C. Ham United (normale inkomprijs is 2 euro). Aankopen is mogelijk tijdens de eerste jeugdwedstrijden.
Voor de wedstrijden van het eerste elftal kan u natuurlijk ook een abonnement kopen, maar u kan ook gebruik maken van uw
lidkaart, die in de loop van augustus (samen met de kledij) verdeeld wordt … Elk lid van de club krijgt - op voorwaarde dat hij/zij
in orde is met het lidgeld – een lidkaart, waarmee één van de ouders – op vertoon van deze kaart - gratis alle thuis-competitiewedstrijden van het eerste elftal kan bijwonen. Jongeren van 16 jaar en jonger mogen altijd gratis binnen.
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Terugbetaling lidgeld ziekenfonds
Vergeet niet dat u een deel van het betaalde lidgeld kan recupereren via tussenkomst van uw mutualiteit : leg de (liefst vooraf
ingevulde) documenten (af te halen van de website van uw ziekenfonds) in het postbakje van het bestuur/GC in het
secretariaat/cafetaria van het vlietje, de week nadien kan je normaal gezien het ondertekende en afgestempelde document daar
terugvinden in het postbakje van jouw ploeg.

Cafetaria vlietje
Tijdens de trainingen van de jeugd zal het secretariaat van het vlietje dienst doen als cafetaria. U kan er voor, tijdens of na de
trainingen terecht voor een koude of warme drank aan democratische prijzen !
Wij zijn echter ook nog op zoek naar kandidaat-vrijwilligers om dit cafetaria te “runnen” (eventueel enkel tijdens de training van
uw zoon/dochter) … Interesse ? Laat maar iets weten !

Een handje helpen …
Voor de thuiswedstrijden van de jeugd rekenen we ook weer op de hulp van enkele ouders : om terreinen klaar te zetten/af te
breken én om eventueel een scheidsrechter te voorzien voor U08 tm U11 (vergoeding scheidsrechter : 5 drankbonnetjes). Indien
nodig bij U06 en U07 een wedstrijdje “begeleiden” (coachen is niet echt nodig, vooral een beetje in goede banen leiden).
Graag bijzondere aandacht voor opzetten/wegzetten van dribbelgoaltjes en duiveltjesdoelen: steeds verankeren, bij wegzetten
verzamelen naast het B-terrein, aan de kant van de Dwarsstraat (dribbelgoaltjes) of van de Sportlaan (duiveltjesgoalen).
Ook voor de thuiswedstrijden van ons eerste elftal blijven we rekenen op de hulp van enkele ouders van onze jeugdspelers.
Samen met enkele (jeugd)bestuursleden nemen zij die avond de bediening in de kantine voor hun rekening. Je trainer of
afgevaardigde zal je hierover aanspreken, als je interesse hebt om te komen helpen, laat maar iets weten !
Hier een eerste voorstel :
Dag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Datum
8/09/2018
22/09/2018
7/10/2018
13/10/2018
28/10/2018
10/11/2018
24/11/2018
8/12/2018
15/12/2018

Uur
19:30
19:30
15:00
19:30
15:00
19:30
19:30
19:30
19:30

Wedstrijd
K.F.C. Ham Utd
K.F.C. Ham Utd
K.F.C. Ham Utd
K.F.C. Ham Utd
K.F.C. Ham Utd
K.F.C. Ham Utd
K.F.C. Ham Utd
K.F.C. Ham Utd
K.F.C. Ham Utd

- K.V.V. Lummen
- K. Kaulille F.C.
- K.V.V. Heusden-Zolder
- Excelsior Hamont
- V.K. Gestel
- K. Sp. Wijchmaal
- W.S. Linkhout
- K. Peerder Sp.vrienden
- Sp. Club Donk

Hulp van ouders
U15
U13
U17
U12
U11
U10
U09
U08
U07

… of misschien wel meer ?
Want we zijn ook nog op zoek naar jeugdtrainers ! We zitten momenteel in de vervelende situatie dat we jeugdspelers (vooral
onderbouw, dus – U10) op een wachtlijst moeten zetten omdat al onze ploegen van die leeftijdscategorieën volzet zijn én vooral
ook omdat we geen trainers hebben om een nieuwe ploeg te vormen  Ben je een beetje sportief aangelegd, kan je goed met
jonge kinderen om en wil je tijd maken om hen iets bij te brengen ?
Geef een seintje, wij zullen je met raad en daad bijstaan, en er zullen enkele wachtenden zeer blij zijn !

Activiteitenkalender
Al te noteren in je agenda !

Zondag 7 oktober 2018
Weekend 10-11 november 2018
Vrijdag 30 november 2018
Zaterdag 15 december 2018
Vrijdag 25 januari 2019
Zondag 3 februari 2019
Weekend 23-24 maart 2019
Zondag 7 april 2019
X

Ploegenvoorstelling
Mosselfeest
Sinterklaasfeest
Kerstmatch
Zettersprijskamp
Ontbijt
Eetdagen
Sponsorfeest
Einde-Seizoens-Activiteit
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