
 

Nieuwsbrief  Feb 2017 
Voorwoord  
Jeugdbestuur 

Geachte spelers en ouders, 
  

Tijdens januari 2017 zijn we terug gestart met de 
nieuwe competitie. Onze KSCT ploegen zijn 
ingedeeld in een nieuwe reeks van tegenstanders. 

Voor elke ploeg is dit een nieuwe motivatie, om 
ervaring op te doen en zich te meten op technisch, 

tactisch en mentaal vlak.  
 

Sinds December 2016 zijn onze jeugdcoordinatie en 
jeugdbestuur bezig aan de voorbereiding van 
volgend seizoen. De grote lijnen zijn uitgetekend.  

We willen ook de sportieve lijn doortrekken en onze 
trainersstaf voor het nieuwe seizoen vastleggen. 

Daarenboven gaan we van start met een nieuwe 
U21 ploeg vanaf volgend seizoen. 

 
In deze nieuwsbrief geven we u een sportieve 
update, laten we onze jeugdspelers en trainers aan 

het woord uit de media en noteren we enkele 
weetjes en activiteiten over onze jeugdwerking. 

 
Tot binnenkort,  

het Jeugdbestuur KSCT Menen. 

[Date] 

Meer nieuws! 
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Onze Jeugd in beeld … en aan het woord…  

KSCT Menen – Familie Happening The Movie  
In Augustus 2016 organiseerde onze Jeugdwerking voor de eerste maal een Familiehappening 
waarbij alle jeugdploegen voorgesteld werden.  Een terugblik op onze geslaagde familiehappening 

met onze jeugdwerking bij het begin van het seizoen 2016-2017 kan je treugvinden in deze video :  
 

https://ksctmenen.be/2017/01/26/ksct-menen-the-movie/ 
 

De volgende Familie Happening staat gepland op Zaterdag 19 augustus 2017 ! 

https://ksctmenen.be/2017/01/26/ksct-menen-the-movie/
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Onze Jeugd in beeld … en aan het woord…  
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Onze Jeugd in beeld … en aan het woord…  
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Sportieve update van onze Jeugdwerking  

**NIEUW** Gewestelijke Ploeg U21 vanaf seizoen 2017-2018 
Vanaf volgend seizoen starten we binnen onze Jeugdwerking met een nieuwe ploeg  
U21 op Gewestelijk Niveau. Deze beslissing ligt in het verlengde van ons sportief en sociaal 
beleid. Deze beslissing is unaniem goedgekeurd door het Jeugdbestuur op aangeven van onze 
sportieve cel. 
Het uitgangsprincipe bestaat erin om onze jongeren de kans te geven om te blijven voetballen bij 
KSCT Menen wanneer ze onze U19 IP ploeg bereiken. Wij willen elke jeugdspeler de kans  geven 
om voort te voetballen, vandaar het initiatief van  de oprichting van onze U21 ploeg. 
Als club hebben we geen mogelijkheid om gewestelijke U19 ploeg in lijn te brengen, wel U21. 
 

KSCT Menen : Tornooien voor onze jeugdspelers 
* Op Paasmaandag 17 april 2017 in Campus Vauban organiseren we onze  

1ste U7 Debutantjes Happening en onze U8 – U9 Duiveltjes Happening.   
We hebben in totaal 36 ingeschreven ploegen uit de streek.  Dit wordt een TOPdag ! 
KSCT Menen neemt deel met telkens 2 teams per leeftijdscategorie.  We wensen onze 
jeugdploegen veel succes !  
 

* Op 1 Mei 2017 organiseren we het Preminiemen tornooi U10 en U11.   
We zijn verheugd om ook hier 2x 12 ploegen aan de aftrap te plaatsen van ons tornooi.  
KSCT Menen neemt deel met 2 teams per leeftijdscategorie.  Veel succes ! 
 
We hopen te mogen rekenen op veel zon, een leuke pot voetbal en natuurlijk onze supporters. 
Iedereen is van harte welkom ! 
 

Noteer alvast de volgende data : 
 
29 Maart 2017 :  Kennismakingsdag voor de nieuwe spelertjes 

 
31 Maart 2017 :  Evaluatiemoment voor elke jeugdspeler 

 

10-14 April 2017 : Paas-Voetbalstage en keeperstage  
 
17 April 2017 :   U7 Debutantjes + U8-U9 Duiveltjes Happening 

 
19 April 2017 :  Inschrijvingsdag voor nieuw seizoen  2017-2018  

+ passen van nieuwe Clubkledij 
 

29 April 2017 :  Lente BBQ voor onze Jeugdwerking 

 
1 Mei 2017 :   U10-U11 Preminiemen Tornooi  

 
16-18 Juni 2017 :  Weekend aan Zee 
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Alle info van onze Jeugdwerking kan je terugvinden op  

www.ksctmenen.be ofwel op Facebook KSCT Menen  

22STE PAAS-VOETBALSTAGE
& KEEPERSTAGE
VAUBANSTADION | VAN 10 APRIL TOT EN MET 14 APRIL 2017

Leeftijdscategorie: jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar

Aantal deelnemers: 120 veldspelers, 20 keepers

Deelnemen kost: 100 euro 1ste kind | 90 euro 2de kind

DAGINDELING:   

08u00  opvang

08u30-08u45	onthaal,briefin

g

, o mkleden

09u00-09u50 1ste oefensessie

10u00-10u50 2de oefensessie

10u50-11u10 pauze + verfrissingsdrank

11u10-12u00 3de oefensessie

12u00-13u30 middagmaal,onstpanning,rust

13u40-14u30 4de oefensessie

14u40-15u30 5de oefensessie

15u30   verplichte douche

16u00   info

16u00-16u30 opvang

OPGELET: GEEN STAGE OP WOENSDAG 12/4

INSCHRIJVINGEN ONLINE OP WWW.KSCTMENEN.BE OF:

voetbalstagemenen@gmail.com

Waalvest 136 - 8930 Menen

Luc Beyens: 0497/390 448

Frederik Dumont: 0476/576 456

Organisatie: voetbalstage Menen met ondersteuning van Stad Menen, Stedelijke sportraad & KSCT Menen

http://www.ksctmenen.be/
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Wat te doen bij ongevallen ? Belangrijk : 
Om verlies van documenten, verdwaalde papieren etc. te vermijden werd besloten om alle 

documentatie betreffende een ongevalsaangifte , te deponeren in de postbus van  

Angelique Lopez-Fidalgo met huisadres is: HARMONISTRAAT  37 – 8930 MENEN. 
 

 Hierbij nog enkele belangrijke tips bij het invullen van de” aangifte van ongeval”  

o Vergeet geen klever van de mutualiteit . 

o Stop een klein verslag bij met vermelding: .welke wedstrijd, categorie, datum en uur van 

het ongeval + een kleine omschrijving hoe het ongeval gebeurde. 

 Zeer belangrijk te laten vermelden op het “Medisch getuigschrift”. 

o Indien er behandelingen bijlomen voor de kinésitherapeut zeker het aantal zittingen 

noodzakelijk zijn. 

 Noodzakelijk om terug te kunnen deelnemen aan wedstrijden. 

o Het “getuigschrift van herneming” terugbezorgen ingevuld door de behandelende dokter. 

 Bij het indienen van alle kosten: 

o Alles eerst zelf betalen en  via de mutualiteit een kostenoverzicht vragen. 

o Alle betaalde facturen (originele) bezorgen vergezeld van het betalingsbewijs. (Eventueel 

een kwijtschrift of bankrekening uittreksel). 

Hopende duidelijkheid te hebben gebracht in het kluwen van een ongevalsaangifte,,  

Met vriendelijke groeten, 

Patrick Soete, Jeugdvoorzitter. 

Tafeltennis voor personen met mentale beperking 

Op zaterdag 4 maart 2017 organiseert S-sport/Recreas in samenwerking met tafeltennisclub 

Gullegem en de Gewestelijke Sportwerking (= interlokale vereniging en is een 
samenwerking  tussen de sportdiensten van Menen – Wervik – Wevelgem – Ledegem en 

Lendelede) een tafeltennistornooi voor mensen met een mentale beperking. 
De deelnemers worden ingedeeld op basis van hun niveau, dus iedereen speelt wedstrijden tegen 
gelijkwaardige tegenstanders. Tijdens het tornooi staan plezier en fairplay centraal. 

Heeft deze persoon nog nooit tafeltennis gespeeld en wil hij/zij  het aanleren, dan kan er 
deelgenomen worden aan de initiatie tafeltennis. Tijdens deze initiatie worden de basisprincipes van 

het tafeltennis aangeleerd via allerlei oefeningen op niveau van de doelgroep. 
  

Na het tornooi is er nog een tafeltennisdemonstratie voorzien. 
Het tornooi gaat door in de sporthal van Gullegem, Peperstraat 10B te 8560 Gullegem  

op Zaterdag 4 maart 2017 van 14u tot 18u. 

  
Deelnemen kost 5 € maar daarin zitten een drankje en een aandenken inbegrepen. 

Inschrijven dient te gebeuren voor vrijdag 17 februari 2017 ofwel via het inschrijvingsstrookje of 
telefonisch op het nummer 056/23.03.85 

Meer informatie kan u verkrijgen op 056/23.03.85 of w-vl@s-sportrecreas.be  of   
056/52.94.91 (Mia – sportdienst Menen)  of sportdienst@menen.be 

mailto:w-vl@s-sportrecreas.be
mailto:sportdienst@menen.be
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Bedankt aan alle jeugdsponsors ! 
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Verantwoordelijke uitgever KSCT Nieuwsbrief : Jeugdbestuur KSCT Menen 

Bedankt aan alle jeugdsponsors ! 


