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SPORTIEF NIEUWS

• 42ste Jeugdtornooi “Jos Bellemans” een succes!
Van vrijdag 19 tot zondag 21 augustus ging ons jeugdtornooi “Jos Bellemans” onder een 
stralende voetbalhemel door. Het was wederom een groot succes. Van Voetbal Vlaanderen 
kregen wij een score van 19/20 voor de organisatie en kindvriendelijkheid van ons tornooi.

o 84 ingeschreven ploegen
o Meer dan 765 spelers en speelsters
o 152 gespeelde wedstrijden
o 25 scheidsrechters om alles in goede banen te leiden
o 1000 bezoekers

Dank aan de organisatoren en alle mensen die een handje zijn komen helpen om dit 
mogelijk te maken!

• P4 opgestart. 
Vanaf dit seizoen hebben we een tweede “eerste ploeg”, namelijk onze “P4” die aantreedt 
in 4de Provinciale en enkel bestaat uit eigen jeugdspelers tussen 16 en 21 jaar. Dit is een 
nieuwe stap in het jeugdopleidingsbeleid van KFC Lennik. Ons tweede elftal speelt haar 
thuiswedstrijden op zaterdagavond om 18:00 uur. Kom ze regelmatig eens aanmoedigen, 
een volle tribune motiveert nog meer!

• Dirk DESMET aan de slag als jeugdcoördinator.
Jullie hebben hem waarschijnlijk al zien rondlopen en ontmoet tijdens de voorbereidingen 
van het nieuwe seizoen, maar vanaf nu is Dirk officiëel TVJO bij KFC Lennik. Dirk is in het 
verleden nog actief geweest binnen KFC en is na enkele omzwervingen bij Sp. Eizeringen
en SK Pepingen-Halle opnieuw “thuis”. Veel succes!

• KFC Lennik blijft inzetten op meisjes/damesvoetbal! 
Op zondag 18 september was er opnieuw een Futbalistafestival! Onderin deze nieuwsbrief 
kan je enkele sfeerfoto’s bekijken.Er gaat een nieuwe reeks Playmakers door van 23/09 tot 
02/12. Inschrijven via hier => https://www.rbfa.be/nl/playmakers/uefa-playmakers-disney-
deelnemende-clubs

• Audit Voetbal Vlaanderen. 
Dit seizoen zal KFC Lennik een nieuwe audit doorlopen om het provinciaal label dat we 
drie jaar geleden behaald hebben te kunnen behouden. Er wordt hard gewerkt om dit te 
realiseren.
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EXTRA SPORTIEF

• De energieprijzen vliegen momenteel de pan uit! 
Het jaarlijks elektriciteitsverbruik van KFC Lennik is op één jaar tijd met dertig procent 
gestegen tot 30.000 kWh. De afrekening bij onze energieleverancier bedroeg 12.000 
EUR.... Onze voorschotfactuur bedraagt momenteel 1.200 EUR/maand.... Daar rekenen we 
nog niet ons waterverbruik en de sterk toegenomen verwarmingskosten bij. Ook vanuit 
ecologisch standpunt is het zaak om spaarzaam om te springen met energie en volgende 
richtlijnen strikt toe te passen:

o Er wordt geen verlichting aangezet vóór 17u30 en na 21u30 in de periode september -
april. Buiten deze periode is bijkomende verlichting in normale omstandigheden zelden 
nodig.

o Iedere categorie heeft zijn trainingsplaats op de velden, er wordt NERGENS anders (in 
een hoek van een ander veld) getraind.

o Trainen gebeurt bij een verlichtingscapaciteit van 60 %. Wedstrijden bij een capaciteit 
van 80%.

o De opleider kijkt na of alle lichten in de kleedkamers uit zijn tijdens en na de training.
o De deuren van de kleedkamers worden steeds gesloten.
o De thermostaat in de kantine zal op 19 °C gezet worden.
o Er wordt zoveel mogelijk overdag kledij gewassen. Idem voor het gebruik van de 

droogkast.
o Er zal niet meer "oneindig lang" gedoucht kunnen worden. In principe is iedereen een 

kwartier na training of 25 minuten na de wedstrijd gedoucht en gekleed.
o De buitenkranen zullen enkel op vraag en met toestemming van de opleiders gebruikt 

worden.

• · Betaling lidgeld: 
Voor het komende seizoen bedraagt het lidgeld 370 EUR voor alle ploegen, behalve voor 
U6 en Zondagreserven die 280 EUR betalen. Dit bedrag dient gestort te worden op 
rekeningnummer BE53 7340 0770 6253 VOOR aanvang van de competitie, zoniet kan 
zoon- of dochterlief niet aantreden in de wedstrijden. Vermeld als mededeling de naam 
van zoon of dochter. Eén betaling per speler (geen familiestortingen).

• KFC Lennik heeft vernieuwde website!
Sinds enkele weken heeft jouw favoriete club een hernieuwde website. Een team van 
professionele websitebouwers nam onze site onderhanden en het mag gezegd, het 
resultaat is meer dan geslaagd. Ga snel een kijkje nemen op www.kfclennik.be.

• Geslaagde zomerstage! 
Onze jaarlijkse zomerstage in augustus trok deze keer meer dan 50 spelers naar onze 
sportsite. Een nooit gezien succes!
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EXTRA SPORTIEF

• Afscheid van Eddy CHRISPEELS als gerechtelijk 
correspondent. 

Eddy CHRISPEELS geeft dit seizoen de fakkel van Gerechtelijk 
Correspondent van de club door. In die hoedanigheid was hij 
jarenlang het officiële aanspreekpunt van de club bij de 
Voetbalbond. Wij willen Eddy, die nog steeds bestuurslid blijft, 
alvast bedanken voor zijn jaren als GC! 

Rudi Van Ginderdeuren, in een ver verleden speler bij onze 
eerste ploeg en tot op vandaag mede-organisator van ons 
jeugdtornooi, neemt vanaf dit seizoen de taak van Gerechtelijk 
Correspondent op zich.

• EXTRA GELD IN HET LAATJE voor KFC! 
Shop jij soms online? Maak een extra klik via trooper en je steunt KFC Lennik gratis!
Telkens je iets koopt via Trooper gaat er een percentje naar KFC Lennik. Weet dat bijna alle 
bekende en minder bekende shops erop staan en dat jij geen eurocent extra betaalt. 
Trooperpagina KFC Lennik : https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/kfclennik

• Aankomende activiteiten
Mosselkermis 4, 5 & 6 november

• Blijf op de hoogte van KFC Lennik 
Bezoek onze website voor de laatste updates: www.kfclennik.be

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/kfclennik
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FUTBALISTAFESTIVAL!


