Oef, we zijn er terug mee kunnen beginnen … het zijn rare tijden … maar ook/net dan heeft de jeugd ontspanning (en
inspanning  nodig) … het nieuwe seizoen komt er aan ... de eerste trainingen zijn al achter de rug … dan kan de
eerste nieuwsbrief ook niet achterwege blijven :
U leest hier alles over
- hoe wij onze “wedstrijd” tegen Corona aanpakken
- het lidgeld dat (misschien) nog betaald moet worden
- handige hulpmiddelen (apps) om op de hoogte te blijven van de trainings- en wedstrijdkalender
- bestelling van jeugd-abonnementen
- hoe we ook op de hulp van de ouders rekenen
K.F.C. Ham United vs Corona
U vernam het wellicht/hopelijk al van uw trainer … wij hebben – op basis van de regels van Voetbal Vlaanderen enkele regels uitgewerkt om zo veilig mogelijk te kunnen sporten : u vindt deze regels ook op onze website en
facebook (en ook de site van VoetbalVlaanderen), en nu dus ook hier nog eens :
RONDOM HET TERREIN - REGELS
 Mondmasker verplicht, uitgezonderd -12 jaar, en uitgezonderd actieve spelers/trainers/begeleiders die
rechtstreeks vanaf de parking of vanuit de kleedkamers het terrein betreden (maar dus wel verplicht bij
verplaatsing van parking naar kleedkamers!) !
 Hou 1,5 m afstand tussen bubbels !
 Blijf thuis als je (of iemand binnen je bubbel) ziek bent !
 Contact-tracing : Aanwezigheden van actieve spelers op trainingen en wedstrijden moeten geregistreerd worden
door de trainers, alle anderen zijn verplicht hun contactgegevens door te geven, bij trainingen aan de trainer, bij
wedstrijden aan de inkom-verantwoordelijken.
KANTINE - REGELS
• Mondmasker verplicht bij verplaatsing. Aan tafel kan mondmasker af.
• Handen regelmatig wassen of ontsmetten.
• Zittend consumeren.
• Geen afhaling aan toog tenzij er zich maar één persoon achter de toog bevindt
 Volg de aangegeven stap-richting
 1,5 m afstand tussen bubbels !
 Vul het contact-tracing-formulier in bij aankoms, per vaste bubbel (en als je dat nog niet aan de inkom gedaan
hebt)
KLEEDKAMER-REGELS
Kleedkamers worden tijdens trainingen en oefenwedstrijden nog niet gebruikt door de jeugdploegen.
Competitie-wedstrijden zullen zodanig gespreid worden dat er geen dubbele bezetting is.
Na elke bezetting worden de kleedkamers gereinigd door een verantwoordelijke.
De voornaamste regel blijft echter :
GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND … DAN BLIJFT IEDEREEN GEZOND !
Als je vragen of opmerkingen hebt … hamunitedkfc@gmail.com
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Lidgeld
Zoals in vorige nieuwsberichten vermeld verwachten wij van onze leden dat het lidgeld volledig betaald wordt voor
31 augustus … dus wie dit nog niet gedaan heeft, vindt hieronder het bedrag dat nog moet betaald worden !
Breng dit zeker direct in orde, want de spelers waarvan we het verschuldigde lidgeld niet ontvangen hebben, worden
uiteindelijk van de wedstrijdlijsten geschrapt, en zullen dan voorlopig niet meer kunnen deelnemen aan trainingen en
wedstrijden. Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot de betaling : dirk@trivius.be.
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.
Ploegfoto’s
Omdat wij wegens het “vervelende virus” wellicht geen ploegen-voorstelling kunnen organiseren, zullen op dinsdag 1
en woensdag 2 september - voor/tijdens/na de oefenwedstrijden tegen Balen – de ploegfoto’s genomen worden :
een exact schema wordt u nog meegedeeld door uw trainer.

ProSoccerData en BBF
K.F.C. Ham United gebruikte vorig seizoen voor de administratie en de sportieve opvolging van zijn leden de tool
SoccerOnline … maar deze tool is nu overgegaan in ProSoccerData, waarin o.a. ook de gegevens van trainingen en
wedstrijden worden bijgehouden, en waarin de trainer info kan registreren en communiceren omtrent plaats en uur
van samenkomst, afgelastingen enz… Zodra de trainers erin ingewerkt zijn zullen zij je uitnodigen tot het platform !
Ook de Vlaamse Voetbalfederatie heeft haar eigen APP : Best of Belgian Football (BBF) : hier kan je alle officiële
gegevens over je favoriete club(s)/ploeg(en) raadplegen, met de nodige wedstrijd-informatie.

Jeugdabonnement
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 tegen begin van de competitie 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-competitie-wedstrijden van het eerste elftal kan bijwonen (geldt niet voor jeugdwedstrijden!).
Jongeren van 16 jaar en jonger mogen altijd gratis binnen.
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Een handje helpen …
Voor de trainingen en thuiswedstrijden van de jeugd rekenen we ook weer op de hulp van enkele ouders : om
terreinen klaar te zetten/af te breken én om bij wedstrijden eventueel een scheidsrechter te voorzien voor U08 tm
U12 (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 (zie verder).

… of meer
K.F.C. Ham United leeft … de ontplooiing en ontwikkeling van de jeugd staat centraal in een club zoals K.F.C. Ham
United. Wil je graag je steentje bijdragen en de jeugd of je pupil hierin actief bijstaan?
Wij zijn dringend op zoek naar gemotiveerde jeugdtrainers en geëngageerde vrijwilligers om de jeugdwerking te
versterken.
Interesse? Of ken je iemand uit je kennissen- of familiekring? Spreek onze trainers of bestuursleden gerust aan of
vraag naar de mogelijkheden via hamunitedkfc@gmail.com of 0476 26 76 86.
Elke helpende hand is meer dan welkom!”
… of nog meer
Een handje helpen is meer dan welkom, maar je kan ook op een andere manier een bijdrage leveren om de
jeugdopleiding te stimuleren.
Ook de gemeente gelooft weer volop in de aanpak van onze club, en wil samen met ons investeren, voornamelijk in
de infrastructuur, zoals vaste dribbelveldjes, nieuwe verlichting op het C- plein, sproeisystemen, enz…
Wij als club willen ook verder investeren, denk maar aan doeltjes voor de jeugd, nieuwe wedstrijduitrusting, nieuwe
ballen, extra trainers …
Hoe kunnen jullie ons steunen?
 Via de steunkaarten die aan iedere speler door de trainers zijn/worden meegegeven. Met deze steunkaarten van
5 euro heb je recht op een gratis consumptie én kan je meedoen aan een tombola waarmee je een elektrische
fiets van Jools kan winnen. In de kantine staat er een zwarte brievenbus waar de afscheurstrookjes in
achtergelaten kunnen worden
 Via sponsoring allerlei : wedstrijdbal/reclameborden/reclame op wedstrijduitrusting, enz..
Via onze website kan je een kijkje nemen in ons gloednieuwe sponsorboekje
 Via onze eetdagen
 En natuurlijk ook gewoon door te komen kijken naar onze spelers, hen aan te moedigen (en achteraf iets te
consumeren in de kantine )
Alvast bedankt alvast voor jullie steun!
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THUISWEDSTRIJDEN 1e elftal
Voor de thuiswedstrijden van ons eerste elftal blijven we rekenen op de hulp van enkele ouders van onze
jeugdspelers. Zij nemen die avond de bediening in de kantine voor hun rekening. Je trainer of afgevaardigde zal je
hierover aanspreken, wij hopen natuurlijk dat u hier aan meewerkt ! Hieronder het schema.
Datum
19/09/2020
3/10/2020
17/10/2020
31/10/2020
11/11/2020
21/11/2020
5/12/2020

Uur
19:30
19:30
19:30
19:30
14:30
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

F.C. Turkse Rangers
K. Opitter F.C.
K. Kattenbos Sport
HouthalenVV
Sparta Lille
Slw Maaseik
K. Neeroeteren F.C.

Hulp van ouders
U13
U12
U11
U10
U06
U08
U15
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