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Woordje van de voorzitter.
In de eerste plaats hou ik eraan U allen een sportief maar vooral gezond 2019 toe te wensen.
Ook mij dank voor de vele wensbetuigingen, die ik via diverse media mocht ontvangen.
De feestdagen liggen weeral achter ons en we kijken uit naar de resterende zes speeldagen.
Stelt zich de vraag of we die zes speeldagen in één ruk gaan kunnen afwerken?
Welke verrassingen heeft Koning Winter nog in petto? Op deze vragen krijgen we pas antwoord
als het zover is. Afwachten is de boodschap.
Keren we even terug naar begin december. We hadden al een zeer sportief verloop van
de competitie en dit stond ook zo vermeld in Skoor.
Maar dan was er plots die zaterdag waarop de matchen doorgingen in vrij winderig en
en zelfs stormachtige omstandigheden. Zo van die momenten waarop kinderen, maar ook
ouders en ook volwassen voetballers, compleet uit de bol gaan!
Onvoorstelbaar! Handtastelijkheden tegenover de scheidsrechters, gele kaarten, rode kaarten,
hoge boeten,…! Resultaat zijn o.a. schorsingen tot einde 2021, tot half 2020 en voor zes
speeldagen. Dit kan en mag niet meer gebeuren!
Vanaf 12 januari 2019 begint in alle afdelingen de strijd voor de titel en degradatie, alsook
voor de beker van de sportiviteit. Ons Bestuur en medewerkers zouden het waarderen dat die
laatste zes speeldata sportief zouden verlopen. Wij rekenen op de medewerking van spelers,
scheidsrechters, de clubbesturen en supporters. We zijn een amateurfederatie waar de sportiviteit
voorrang moet krijgen. Als dit niet lukt zal er door ons bestuur ingegrepen worden.
Ik reken erop dat al onze clubs hier oren voor hebben en ik twijfel niet aan hun goede
voornemens. Nog zes keren tweemaal nadenken is toch niet veel gevraagd nietwaar? Doen !
Eerst de sportiviteit dan het resultaat! Wij rekenen op jullie.
Afdelingsvoorzitter
R. Van Bouwel

1/ OFFICIELE BERICHTEN
AANPASSING LIGGING THUISTERREIN VAN VK GEEL ZWART 89 (3B).
Terreinen Ponderosa - Monnikenhofstraat 277 2040 Berendrecht. Wegwijzer is hetzelfde.
AANPASSING KLEUREN
NOEVEREN (4B) : rode trui , rode broek
KALENDERAANPASSINGEN
Aanvang 15.00 uur tenzij anders vermeld.
Alle thuiswedstrijden van KON. ALOYSIUS S.C. starten om 15.00 !
Alle thuiswedstrijden van SIFRA starten om 13.45 !
Alle thuiswedstrijden van JEE DEE (2A) starten om 15.00 ! (ipv 15.30)
Alle thuiswedstrijden van FC V.B. (2C) op de terreinen van KVK Hingene om 14.00 !
Wegwijzer: KVK Hingene Groenstraat 3 2880 Hingene
BRISTOL BOYS (3B) en DEE BEE (3C) en NOEVEREN (4B)
Vanaf 20.10.18 spelen deze ploegen zoals voorzien in het kalenderboekje,
nl. op het Gemeentelijk B terrein – Boom – Beukenlaan (geen kunstgras)
AANPASSINGEN
12.01.19
3de afd. B : THE RAPIDO’S – BRISTOL BOYS 13.00
4de afd. A : FC KIEL 2 - D.O.V.O. om 15.00
THE D-C BOYS - BENNE B 15.00 ipv. 13.00
19.01.19
1ste afd. : KLOOSTERSTRAAT A - A.S. BELLE VUE 15.30
2de afd. A : ESKAKORN – PANDA 15.00
2de afd. C : KLOOSTERSTRAAT B - VISBOYS 13.30
CAFE CAFE – LAS MANAS 15.00 terrein SK Reet (zie Swinchester Utd)
de
3 afd. C : ELITE ATHLETIC - DE KLINKAERT om 12.00
4de afd. A : DE KROON VC - GOOMA UNITED om 15.00
D.O.V.O. – DEN DERDE HELFT op STABELINO om 15.00
de
4 afd. B : PAGODE UTD - KON. ALOYSIUS S.C. om 15.00
02.02.19
2de afd. A : ESKAKORN – KADDISH 15.00
2de afd. C : CAFE CAFE – LOKOMOTIV ALTREX 15.00 terrein SK Reet (zie Swinchester Utd)
3de afd. C : ELITE ATHLETIC - FC CHOSSEL SPORT om 12.00
16.02.19
2de afd. A : ESKAKORN – VC KANGOEROES
15.00
2de afd. C : CAFE CAFE – OLYMPIA SPORT 15.00 terrein SK Reet (zie Swinchester Utd)
3de afd. C : ELITE ATHLETIC - THOR ZAAT BRIEL om 12.00
4de afd. B : PAGODE UTD. - ZWARTE HOND om 12.30

2/ REGLEMENTENHOEKJE
NIEUW AANPASSINGEN.
Art.24. Tot 1 december kunnen nieuwe spelers leden (spelers/bestuursleden) aangesloten
worden, daarna zijn nieuwe aansluitingen niet meer mogelijk.
(Transfers: zie Hoofdstuk IV/B Overgangen van spelers).
Bij het naderen van de afsluiting van de aansluitperiode zal de postdatum tellen indien men de
aansluiting van de speler een lid moet opsturen !
Na de competitie van het lopende seizoen kunnen er terug nieuwe leden aangesloten worden
(vanaf 01/06).
Art.59.A. De thuisclub is verplicht een terreinafgevaardigde met een minimum leeftijd van 18 jaar
aan te duiden. Deze moet aangesloten zijn bij de KAVVV&FEDES Afdeling Voetbal.
Men kan gans het seizoen een terreinafgevaardigde aansluiten.
Art. 82.A Als alle formaliteiten vervult zijn zal de afgevaardigde van de thuisploeg met zijn
smartphone een duidelijk leesbare foto maken van zowel het wedstrijdblad van zijn ploeg als dat
van de tegenstrever (2 aparte foto’s) en dit digitaal versturen volgens de hiervoor afgesproken
procedure. Indien de afgevaardigde verzuimt dit te doen en/of de foto niet leesbaar is zal een
boete aangerekend worden van € 50. (Al het overige van art. 82 blijft ongewijzigd.)
Digitalisatie van het sportiviteitscijfers
Vanaf de 1ste wedstrijd van 2019 treedt de digitalisatie van de sportiviteitscijfers in voege.
Weer enkele belangrijke aanpassingen in ons reglement.
Aanpassingen :
Art. 72.A De scheidsrechter dient de wedstrijdbladen zorgvuldig bij te houden tot het einde van
het lopende seizoen zodat er altijd, van het verbond uit, beroep op kan gedaan worden om
eventuele info te verschaffen.
Art. 82.D. Nadat de bladen afgetekend werden mag er niets meer aan veranderd worden.
De scheidsrechter stuurt de sportiviteitscijfers door, binnen het uur na de wedstrijd, op volgende
manier :
• Indien in bezit van Smartphone/Iphone : via de app speciaal ontwikkeld hiervoor.
Bij 6 of minder : korte uitleg geven via de app.
Indien geen Smartphone/Iphone : via sms naar Marc Van Riel (0475/796459) met
vermelding van wedstrijd en sportiviteitscijfers per ploeg.
Bij 6 of minder : korte uitleg geven via mail, sms of telefonisch (0475/796459).
Het wedstrijdblad blijft in het bezit van de scheidsrechter, die het wedstrijdblad bij zich houdt tot
het einde van het lopende seizoen.
Indien blijkt dat de foto van het wedstrijdblad, genomen door de club, niet duidelijk is kan het
verbond via deze weg nog steeds de nodige info bekomen.
De scheidsrechter zal dan gecontacteerd worden om het blad per mail en/of per post alsnog op te
sturen naar Marc Van Riel – Acaciadreef 6 – 2950 Kapellen.
De notities die op het wedstrijdblad werden genoteerd worden als bindend beschouwd.
Wanneer de scheidsrechter, om welke reden dan ook, iets niet vermeldde of aankruiste op het
blad (bv. gele of rode kaart) mag en kan hij zulks absoluut niet meer doen. Als hij niet meer ter
plaatse is kunnen er geen wijzigingen meer geschieden en zijn de notities op het wedstrijdblad
definitief, ook indien het fout genoteerd werd door de scheidsrechter, vermits de wedstrijdbladen
voor waar en echt verklaard afgetekend werden door de beide afgevaardigden.
WEDSTRIJDBLAD CLUBS
Wij beklemtonen nogmaals het belang van het aftekenen van het wedstrijdblad door een bevoegd
persoon (kapitein, terreinafgevaardigde, clubafgevaardigde of coach) !
Dit zijn de enige personen die, als ze als dusdanig vermeld staan op het wedstrijdblad, bevoegd
zijn om het wedstrijdblad af te tekenen.
Graag dan ook aan deze personen vragen het blad GRONDIG na te kijken ivm allerlei zaken en
NIET zomaar klakkeloos af te tekenen !

Als het blad afgetekend werd kan/mag er niets meer aan gewijzigd worden … maw : Foutieve
genoteerde kaarten, uitslag, tekortkomingen (boeten) kunnen meer niet gewijzigd worden en
worden zonder discussie overgenomen van het wedstrijdblad.
Achteraf is er dus geen discussie meer mogelijk !
De laatste weken stellen wij vast dat er verkeerde kaarten voor spelers worden genoteerd tot zelfs
verkeerde uitslagen en dat het wedstrijdblad zonder enig probleem wordt afgetekend door de
clubverantwoordelijken !
3/ NUTTIGE INFO
SPORTIVITEITCIJFERS tot en met 22.12.18
1/ Dynam
Club BP
2A/ FC Bar Salon
Het Loo
2B/ Den 144
St.Jozef
2/C Visboys
Lokomotiv Altrex
3/A PVC Gorillaz
Toreke
3/B VoorCed
Sifra
3/C Olymp
Airconsult
4A/ Amber F
Sch.Park Rangers
4B/ Zwarte Hond
Royal Zeezicht FC

Amber A
Jee Dee
Houtbeurs B
Belle Vue
Bacchus
Brik Pele
FC Chossel Sport
Benne B
Athletico Joh

LAATSTE RONDVRAAG
OPVRAGING TRAINERS CLUBS
Beste voorzitter,
Voor de subsidiëring die we van Sport Vlaanderen krijgen is het niet enkel belangrijk om alle
gegevens van onze leden te verzamelen, maar ook de gegevens van de trainers die actief zijn
binnen deze clubs.
Daarom zouden we jullie willen vragen of jullie bij al de clubs die actief zijn binnen jullie
competitie willen navragen welke trainers er actief zijn.
We zouden van deze trainers graag volgende gegevens ontvangen:
▪ Naam
▪ Adres
▪ Geboortedatum
▪ geslacht
▪ Nationaliteit
▪ (Eventueel) VTS diploma
Ook leden die geen training geven maar wel beschikken over een licentiaat/regent Lichamelijke
opvoeding mogen doorgegeven worden. Ook deze personen zijn van belang i.v.m. de subsidiëring
van Sport Vlaanderen.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten
Laura Hauquier
Administratief medewerkster KAVVV&FEDES vzw
Boomgaardstraat 22/16 2600 Berchem
tel.: +32 03 286 07 44 e-mail: adm@kavvvfedes.be

AAN ALLE CLUBS : gelieve bovenstaand verzoek bij Uw club grondig te willen nagaan en
ons het gevraagde te willen meedelen aan Laura zoals hierboven beschreven.
Clubs, die geen enkele trainer hebben, dienen een kort negatief antwoord ter zake via mail aan de
AFDELINGSVOORZITTER over te maken. Niet vergeten aub. !
Wij waarderen ten zeerste Uw medewerking!

4/ UITSPRAKEN COMITES
FORFAIT VAN AMBTSWEGE 08.12.2018
1ste afdeling : Mutea – Benne A (0-7) omgezet in 0-5 ten gevolge van artikel 153/B.
ONDERZOEKSCOMITE
6de zitting seizoen 2018 – 2019 dd. 17.12.2018
A) VAN AMBTSWEGE
NIHIL
B) SCHORSINGEN
Blijft geschorst t/m 31/12/2021
KAPLAN Yasar (FC V.B.) art.135/B, art.137/B & art.143/B
Blijft geschorst t/m 30/06/2020
ONGEWETTIGD AFWEZIG :
GOYVAERTS Dirk (Olympia Sport) art.143/A
Voor 6 (zes) off. wedstrijden vanaf 12.01.19
PAULUSSEN LUIGI (Racing Gobi) art.137/B
GEWETTIGD AFWEZIG :
VAN HAVER Shaun (FC V.B.) art.135/C
Voor 4 (vier) off. wedstrijden vanaf 12.01.19
ONGEWETTIGD AFWEZIG :
TALBOOM Tim (Olympia Sport) art.137/B
Voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 12.01.19
ONGEWETTIGD AFWEZIG :
VANEGEREN Jonathan (Mutea) art.130
GEWETTIGD AFWEZIG :
VAN DROOGENBROECK Kyle (P.S.K.-De Klamper) art.137/A
C) ONMIDDELLIJKE UITSPRAKEN
Voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 12.01.19
SALEM Ramy (Nieuw Stabroek) art.137/A
Ontheven uit alle off. functies voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 12.01.19
DE WAELE Yves (FC V.B.) art.126/G
Voor 1 (één) off. wedstrijd vanaf 12.01.19
VERAGHTERT Kenny (Deurnese Turners A) art.129
WEEMAES Pieter Jan (Bacchus) art.129
Ontheven uit alle off. functies voor 1 (één) off. wedstrijd vanaf 12.01.19
SANDERS Gilbert (Olympia Sport) art.126/F
D) ANDERE UITSPRAKEN
Ontheven uit alle off. functies voor 4 (vier) off. wedstrijden vanaf 12.01.19
HENDRICKX Benny (Racing Gobi) art.137/A
Ontheven uit alle off. functies voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 12.01.19
VAN GAVER Vicky (Racing Gobi) art.137/A

5/ BOETETABEL
De clubsecretarissen doen er best aan deze tabel van boeten en tegoeden vanaf de eerste
speeldag grondig na te kijken om tijdig te kunnen reageren wanneer er zich een eventuele fout
zou voordoen.
Bij een mogelijke onjuistheid dient men zo spoedig mogelijk bestuurslid Van Riel hieromtrent te
contacteren, die zulks kan nakijken en het resultaat ervan aan betrokken club zal melden.
BOETEN
06.12.18
Art.118/A
3,00 euro
:
Dodeka, Zwarte Hond
08.12.18
Art.45
Art.54
Art.74/E
Art.74/F
Art.82/A
Art.82/A
Art.118/A

5,00 euro
25,00 euro
10,00 euro
5,00 euro
5,00 euro
50,00 euro
3,00 euro

:
:
:
:
:
:
:

6,00 euro

:

Art.154/A
Art.154/B

9,00 euro
12,00 euro
15,00 euro
27,00 euro
25,00 euro
50,00 euro

:
:
:
:
:
:

TE GOED
08.12.18
Art.154/A

12,50 euro :

The D-C Boys

15.12.18
Art.45
Art.56
Art.58
Art.72/B
Art.74/E
Art.74/F
Art.82/A
Art.118/A

5,00 euro
5,00 euro
5,00 euro
10,00 euro
10,00 euro
5,00 euro
5,00 euro
3,00 euro

:
:
:
:
:
:
:
:

6,00 euro

:

9,00 euro

:

PVC Gorillaz
PVC Gorillaz
Watertoren
Thor Zaat Briel
Amber C, Amber D, FC Kiel 2, Wilgenhof
Chossel Sport
Royal Zeezicht, TC Brabo
Adec Metal Edegem, Atlas Copco, BH Ljiljani, Bibamus, Brik Pele,
De Kauwe, Dynam, Excelsior 81, Eulegoem, FC Katastroof,
FC Kiel 2,FC V.B., Jee Dee, Lunatics, Noeveren, Olymp,
Swinchester, The D-C Boys,Toreke, Visboys, Watertoren
Benne, Dodeka Sport, Foxes, Het Loo, Kaddish, Los Amigos,
Racing Gobi A, Reunion Merxem, Rooienhoek, TC Brabo, Volba
Chossel Sport, Club BP, Houtbeurs A, Mutea, Nonkel Jan,
Sporting Neerland
Amber
P.S.K. – De Klamper
FC Kiel 2, P.S.K. – De Klamper, Royal Borsbeek

Art.119/A

12,00 euro :
15,00 euro :
6,00 euro
:

Lokomotiv Altrex
Los Amigos
Amber C, Royal Borsbeek
Amber G, Chossel Sport, Pagode Utd
Benne B, DK Nieuwmoer, Royal Zeezicht
Amber C, Atlas Copco
Bacchus, Benne B, Brik Pele, Eskakorn, Chossel Sport,
Deurnese Turners A,FC V.B., Het Loo, Kaddish, Kon. Aloysius,
Las Manas, Lokomotiv Altrex, Los Amigos, Nieuw Stabroek,
Noeveren, Nonkel Jan, Pagode Utd, PVC Gorillaz, Reunion Merxem,
Rooienhoek, Royal Borsbeek, Schonenberg, St. Jozef, TC Brabo,
Toreke, Umicore, Vidam, VK Geel Zwart 89, VC Kangoeroes,
Watertoren, Wilgenhof
AC De Heide, Bibamus, Club BP, Foxes, Houtbeurs, Matti,
Olympia Sport, Panda, Sifra, Volba, Voorced
AS Belle Vue, Atlas Copco, Kloosterstraat, Manhattan, Racing Gobi
Dee Bee
Eulegoem
Amber
Deurnese Turners B
Gooma Utd

Art.119/A
Art.154/A
Art.154/B

12,00 euro :
25,00 euro :
50,00 euro :

Houtbeurs A
Panda
Bristol Boys, Thor Zaat Briel

TE GOED
15.12.18
Art.154/A

12,50 euro :

Kangoeroes VC, Voorced

17.12.18 (Onderzoekscomité)
Art. 96/B
15,00 euro :
Deurnese Turners A, FC V.B., Nieuw Stabroek, Olympia Sport
Art. 99/A
15,00 euro :
P.S.K. – De Klamper
Art. 99/A
30,00 euro :
FC V.B.
Art. 99/A
45,00 euro :
Racing Gobi
Art. 99/C
10,00 euro :
Olympia Sport, Racing Gobi
Art. 100/C 100,00 euro :
Mutea
Art. 100/C 400,00 euro :
Olympia Sport
22.12.18
Art.74/F
Art.118/A

Art.119/A

5,00 euro
3,00 euro
6,00 euro
9,00 euro
12,00 euro
6,00 euro

:
:
:
:
:
:

Den Derde Helft
Gooma Utd, Metropool
D.O.V.O., Kaddish, Kiel 2, Schoten Park Rangers
Houtbeurs A, Manhattan
Benne A, FC Chossel Sport
Manhattan

6/ TEN VELDE VAN………
FC Rooienhoek - BH Ljiljani (15.12.18)
Met slechts 4 punten verschil tussen beide clubs, waarvan de thuisploeg nog een wedstrijd
minder heeft gespeeld, was er, bij aanvang wedstrijd toch wel enige spanning te noteren.
Aanvankelijk had BH Ljiljani het meesterschap op het middenveld en waren enkele individuele
acties niet van gevaar ontbloot. De thuisploeg speculeerde meer op de tegenaanval doch van
doelkansen kon men toch geen gewag maken.
De bezoekers openden de stand na een lichte aarzeling in de Rooienhoek defensie waardoor de
Ljiljani aanvaller alleen voor doel kwam en de bal rustig naast de uitgelopen doelman in de netten
deponeerde (0-1).
Op dat moment een verdiende voorsprong van een eerste speelhelft waarvan de ijskoude wind
zeker een hoofdrol speelde bij de toch vrij talrijk opgekomen supporters en waarbij het vertoonde
spel zeker niet hart verwarmend kon genoemd worden.
Na de warme thee, voor sommigen een steenkoude Duvel, waren we getuige van een betere
speelhelft waarin de thuisploeg toch door enkele gevaarlijke aanvallen de Ljiljani verdedigers
onder druk zette. Dit werd, omstreeks min. 60 bekroond met een verdiende gelijkmaker.

Na een afgeweerde hoekschop werd de bal door een bos van benen in doel verlengd (1-1). De
duels werden steviger, gelukkig nooit brutaal zodat een goed leidende ref iedereen de warmte
instuurde na een logisch gelijkspel.
Kaddish - Excelsior 81 (22.12.18)
Als afsluiter voor 2018 ging onze aandacht naar de ontmoeting tussen deze teams waarvan we bij
voorbaat wisten dat dit wel een geladen wedstrijd zou kunnen worden. En dat werd het inderdaad
want na amper 10 minuten hadden de bezoekers reeds een 0-2 voorsprong tegen Kaddish welke
met amper 9 valide spelers de wedstrijd diende aan te vatten. Een grote verkeersopstoppen was
er de oorzaak van dat enkele thuisspelers pas dan hun team konden vervolledigen. Het eerste
doelpunt, nadat ze handig de buitenspelval omzeilden, en enkele minuten later via een knappe
persoonlijke actie van de bezoekende midvoor.
Gelukkig kon, net voor rust, FC Kaddish de aansluitingstreffer scoren via een heerlijke deviatie
(1-2) en konden, zowel de spelers als de begeleiders wat stoom konden aflaten na een
wedstrijdhelft waarin het verbale de hoofdrol speelde en voetbal slechts op de 2-de plaats kwam.
Nauwelijks afgetrapt of Excelsior 81 kon de stand opdrijven, een vrije trap werd aan de tweede
doelpaal via het hoofd knap in doel verlengd 1-3. Kaddish bleef niet bij de pakken zitten en kwam
terug in de wedstrijd na een onhoudbaar afstandsschot 2-3. In het laatste gedeelte van de
wedstrijd steeg de spanning ten top, eerst benutte de thuisploeg een flater van de bezoekende
doelman (3-3) onmiddellijk gevolgd door een mistasten in de Kaddish defensie waardoor, met nog
slechts luttele minuten te gaan, Excelsior 81 terug de leiding nam 3-4. Als klap op de vuurpijl
werd de wedstrijd alsnog met een gelijkspel afgefloten. Een schot op doel werd door de
bezoekende portier gelost en een goed gevolgde Kaddish speler had de bal maar in te
trappen 4-4 ! Na afloop wedstrijd was de sfeer, zoals het in feite ook tijdens de wedstrijd zelf
zou moet zijn, zeer aangenaam en was er voldoende stof om na te praten, wat we ook, met beide
partijen, gedaan hebben.
Prettige feestdagen en tot in 2019 !!
7/ SCHEIDSRECHTERSRUBRIEK
VROEGE DUISTERNIS
Niettegenstaande het feit dat de dagen langer worden dan de nachten is het momenteel nog
winter en dat brengt in de namiddag een vroeg vallende duisternis met zich mee.
Voor matchen met een vroege start (12.00 – 14.30) en/of verlichting is er geen probleem
maar wanneer men om 15.00 uur moet begingen kan het nogal eens “kantje / boordje” worden.
Om problemen te vermijden is het vanzelfsprekend dat de wedstrijd stipt moet starten om 15.00.
De administratie voor aanvang van de wedstrijd moet alleszins tijdig beginnen en absoluut tijdig bij
de scheidsrechters binnen moet zijn. Hou de rust zo kort mogelijk.
Vanaf 02.02.19 zijn het terug de normale aanvangsuren!
WEDSTRIJDBLAD SCHEIDSRECHTERS
Wij beklemtonen nogmaals het belang van het aftekenen van het wedstrijdblad door een bevoegd
persoon (kapitein, terreinafgevaardigde, clubafgevaardigde of coach) !
Dit zijn de enige personen die, als ze als dusdanig vermeld staan op het wedstrijdblad, bevoegd zijn
om het wedstrijdblad af te tekenen.
Graag dan ook aan deze personen vragen het blad GRONDIG na te kijken ivm allerlei zaken en NIET
zomaar klakkeloos af te tekenen !
Als het blad afgetekend werd kan/mag er niets meer aan gewijzigd worden … maw : Foutieve
genoteerde kaarten, uitslag, tekortkomingen (boeten) kunnen meer niet gewijzigd worden en worden
zonder discussie overgenomen van het wedstrijdblad.
Achteraf is er dus geen discussie meer mogelijk !
De laatste weken stellen wij vast dat er verkeerde kaarten voor spelers worden genoteerd tot zelfs
verkeerde uitslagen en dat het wedstrijdblad zonder enig probleem wordt afgetekend door de
clubverantwoordelijken !

8/ SCHEIDSRECHTER VRIENDENKRING
Activiteiten
26.01.19
WORSTENBROOD EN APPELBOLLEN
Op zaterdag 26 januari 2019 zijn er weer Worstenbrood en Appelbollen, dit voor de prijs van
6 euro per persoon inbegrepen 2x Worstenbrood / 2X Appelbol of 1 worstenbrood /appelbol.
Vanaf 18.30 u op Stabelino Inschrijvingen bij Somers Werner en dit tot 16 januari 2019 of ten
laatste op dinsdag 19 januari 2019 telefonisch op nummer 0478 601 322 of per mail aan
somerswerner87@gmail.com. Graag tot dan!
Namens het Bestuur Vriendenkring.

23.02.19
PANNENKOEKEN
Op zaterdag 23 februari 2019 vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur in de kantine van Stabelino
Pannenkoeken ( 2 stuks ) met suiker : 4.00 € … zonder drank.
Pannenkoeken ( 2 stuks ) met ijs
: 5.00 € … zonder drank.
Vooraf inschrijven moet niet, wel contante betaling ter plaatse!
Ten voordele van onze Vriendenkring. Iedereen van harte welkom.
Namens het Bestuur Vriendenkring
Voorzitter Somers Werner
Secretaris Busschots Eric
30.03.19
BBQ EN VIERING SR
Meer informatie volgt later.

