
Beste leden, ouders, supporters, sympathisanten,
 
Missen jullie ons even hard als wij jullie? We kijken er alvast enorm naar uit om jullie allemaal snel weer te
kunnen zien! We leven op hoop, en gaan er vooralsnog van uit dat we het nieuwe seizoen normaal kunnen
opstarten.
Allereerst willen we onze medewerkers uitdrukkelijk bedanken voor hun solidariteit de afgelopen weken. Het
is evident dat het wegvallen van het eetfestijn, de stage en het paastoernooi een financiële domper is geweest
voor onze club. Bedankt aan iedereen die elk op zijn eigen manier heeft bijgedragen (bijv. afzien van
vergoedingen, meewerken aan oplossingen om kosten te besparen of te recupereren, …). Alle kleine beetjes
helpen, en we zijn jullie heel erg dankbaar voor jullie generositeit.  #FORZASTD
Ondanks het abrupte einde van het vorige seizoen, heeft de club niet stilgezeten. De COVID-19 situatie heeft
misschien een aantal zaken wat vertraagd, maar we hebben ons niet laten kennen. Vergaderingen via Skype,
honderden mails en telefoontjes over en weer, duizenden WhatsApp berichtjes, … Dat alles om het nieuwe
seizoen voor te bereiden. En nu kunnen we met trots al de eerste resultaten presenteren. Hieronder delen we
alvast een aantal nieuwtjes / updates. Veel leesplezier!

We zijn volledig rond met de samenstelling van de eerste ploeg
voor het seizoen 2020-2021. Onze 22 kernspelers zijn allemaal
voorgesteld op onze Facebook pagina en de eerste training zal
plaatsvinden  op zaterdag 18 juli* om 10:00.
Zin om luidkeels onze toppers aan te moedigen? Check de
wedstrijdkalender om te weten waar je ons kan vinden en
informeer naar de mogelijkheden voor een abonnement.
Nieuw: dit jaar hebben we ook een tweede elftal dat in 4e
Provinciale zal spelen.

KSV STANDAARD DENDERLEEUW
#FORZASTD
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I N  D E Z E  N I E U W S B R I E F : Eerste elftal

Onze ambitie om een provinciaal label te halen is nog even
sterk als voor de Coronacrisis. De ontwikkelingen op sportief
vlak zijn wel wat stilgevallen, maar organisatorisch zijn we
gewoon blijven verder doen.
Het komende seizoen zal de focus hoofdzakelijk op het plein
zelf liggen: door het organiseren van opleidingen en door
structurele opvolging en begeleiding van de trainers willen we
onze club op het juiste niveau krijgen om met vlag en wimpel
te slagen voor de audit.
En dit terwijl we met de hele ploeg doorwerken aan de
structuur en alle andere voorwaarden om volgend jaar
provinciaal te mogen spelen. Samen gaan we er voor!

Provinciale ambities



Inschrijving KBVB & verzekering: elke speler bij ons
aangesloten is automatisch ook verzekerd voor blessures
tijdens de sportieve activiteiten van de club. Dit bedraagt
een kost van 30€ per lid;
Kledijpakket: elke speler krijgt een kledijpakket ter
waarde van zo’n 170€. Op de pasdag kan je zien welke
kledij we voor jou hebben geselecteerd, alsook welke
bijbestelopties er zijn;
Kaarten eetfestijn: elke speler krijgt kaarten ter waarde
van 30€ om in de loop van het seizoen in te wisselen op
een eetfestijn;
Lidkaart Eerste Elftal: elke speler krijgt 2 lidkaarten voor
zijn ouders/voogd om thuiswedstrijden van onze eerste
ploeg gratis bij te wonen (uitgezonderd eindronden en
bekerwedstrijden). Waarde: 2 x 15 matchen x 5€ = 150€;
Stages: per stage krijgt een clublid 10% korting op de
inschrijving (ten opzichte van niet-leden). Doe je twee
stages mee, dan heb je een profijt gedaan van zo’n 18 à
25€ (kosten stages worden nog gecommuniceerd);
En dan hebben we het nog niet gehad over het
belangrijkste, het voetbal zelf: elke week twee trainingen,
een maximum aan wedstijden en meerdere tornooien.
Daar doen we het natuurlijk voor!

In de dagen rond publicatie van deze nieuwsbrief
ontvangen alle spelers een brief in de bus betreffende
inschrijving nieuw seizoen. Jouw brief nog niet ontvangen?
Geef het nog een paar dagen, en anders contacteer je best:
marc.vdw1409std@gmail.com
 
We hopen jullie allemaal te zien op de pasdag op zaterdag
20 juni!* Check je brief voor de planning.
 
Zoals je hebt kunnen lezen zijn er een aantal nieuwigheden
m.b.t. het lidgeld. We zetten graag nog eens alles voor jullie
op een rijtje:
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Lidgeld jeugd

 

ACTIE
Recupereer het lidgeld van jouw
zoon / dochter. Breng een nieuwe
sponsor aan of word zelf sponsor
met jouw eigen zaak. Contacteer
financieel verantwoordelijke Katja
Smith voor de voorwaarden. 
(katja@paerewyck-smith.be)

Multimove stage U6-U11: van 05/08/2020 t/m
07/08/2020* (iedereen welkom)
Teambuildingsstage U12-U21: van
24/08/2020 t/m 26/08/2020*

In augustus zullen we enkele stages
organiseren.   Op onze website vind je de link
naar het inschrijvingsformulier. Waar wacht je
nog op?

Stages augustus

We zullen naar goede gewoonte ook dit seizoen
weer verschillende evenementen organiseren,
op en naast het plein.
Naast een paar klassiekers zullen er ook een
aantal nieuwe activiteiten zijn. Benieuwd?
Check de jaarkalender op deze website, en
noteer alvast deze data in jullie agenda! Kom
samen met ons met een hapje en een drankje
genieten van de voetbalvriendschap.

Jaarkalender

*Datums onder voorbehoud in afwachting van de
verdere ontwikkeling omtrent de Coronamaatregelen
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KSV ST Denderleeuw is een

voetbalclub uit de denderstreek 

waar voetbalplezier,

voetbalopleiding en

verdraagzaamheid hand in hand

gaan en waarbij creativiteit en

beleving centraal staan. 

Een nieuwe wind in de club
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We maken gebruik van de gelegenheid om het bestuur aan jullie voor te stellen.
Het  VZW-bestuur heeft een make-over ondergaan en ziet er nu als volgt uit:

Marijn Vanderheyden: Voorzitter  

Marc Van der Weeën: Secretaris  

Katja Smith: Penningmeester  

Bert Nevens: Afgevaardigd bestuurder

Patrick Vanderpoorten: Afgevaardigd bestuurder

Marc Schots: Afgevaardigd bestuurder

Ludo Ruysseveldt: Afgevaardigd bestuurder

Werner Ruysseveldt: Afgevaardigd bestuurder

Een aantal van deze mensen maakt ook deel uit van het operationeel bestuur. Waar het VZW-bestuur vooral
achter de schermen “bestuurt”, zijn de volgende mensen verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten:

Zij doen dit uiteraard niet alleen! Een heel pak vrijwilligers helpt mee om alles in goede banen te leiden. Er zijn
er te veel om op te noemen, maar we zijn ze stuk voor stuk enorm dankbaar voor hun tomeloze inzet.

Standaard Denderleeuw

Walleken 18

9470 Denderleeuw

Tel: 053 67 44 68

info@standaarddenderleeuw.be

www.standaarddenderleeuw.be 


