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Beste KVV’er,
 Het seizoen 2016-2017 zit er, op één of ander tornooi links of rechts na, op voor KVV Zelzate.
De uitslagen mogen bevredigend genoemd worden, sommige ploegen staken er echt
bovenuit. In het tussenseizoen staan er enkele evenementen op stapel.
 Komende zondag, 28 mei, staat er een comedy-ontbijt op het programma. Vanaf 9 uur kan
je terecht in ‘tKlooster in de Kerkstraat voor een ‘exclusieve KVV-ochtend’. Er wordt
begonnen met een ontbijt met aansluitend een optreden van stand-upper Joost Van Hyfte.
Hij schuwt de actualiteit niet en naar horen zeggen zullen er ook enkele subtiele KVV
verwijzingen in verwerkt zitten. Aansluitend kan je proeven van een biertje in het lokale
vintage caféetje. Deelnemen kost 15€ en kan gebeuren door te mailen naar
communicatie@kvv-zelzate.be
 Op zaterdag 10 juni gaat ‘Dalains Sneukeltoer’ door. Deze fietstocht omvat een tocht van om
en bij de dertig kilometer met onderweg vijf stops. ’s Avond is er een gezellig samenzijn
voorzien. Deelnemen kost 15€, voor jongeren onder de 14 jaar is dit 10€. Inschrijven via Sven
Geerinckx (0495 88 05 62 – sven.geerinckx@telenet.be) of Ronny Colpaert (0475 84 26 77 –
ronald.colpaert@belgacom.net).
 Op zaterdag 24 juni wordt de jaarlijkse galawedstrijd tegen Sporting Lokeren gespeeld. Voor
de Waaslanders betekent dit hun eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen, traditioneel
afgewerkt op ons A-complex. Even traditioneel is het feit dat Lokeren met zijn eerste ploeg
o.l.v. Rúnar Kristinsson komt afgezakt. Meer informatie volgt in een aparte flyer en via de
Facebookpagina van KVV.
 Op de vier pasdagen kwamen goed tweehonderd jeugdspelers afgezakt. Hun gepaste kledij is
besteld en indien het lidgeld tijdig betaald is zal deze bij het begin van het seizoen
beschikbaar zijn. Het lidgeld kan nog steeds overgeschreven worden op onze
rekeningnummer:
o 250€ indien betaald wordt ten laatste op 1 juni
o 280€ voor wie na 1 juni betaalt
o Een tweede kind van hetzelfde gezin krijgt 30€ korting
o Nieuwe U6 spelers kunnen een ZESbeurtenkaart aanschaffen tegen 25€. Vindt hij/zij
voldoening na deze trainingen kan aangesloten worden aan 210€.
 Dit was de laatste nieuwsbrief van het afgelopen seizoen. In juni en juli verschijnt er in
principe geen nieuwsbrief, tenzij er iets wereldschokkends valt te vertellen. Deze brief wordt
verstuurd naar de nieuwe lichting spelers/ouders, de spelers die vertrokken krijgen deze in
principe niet meer. Ken je iemand van de KVV-familie die deze nieuwsbrief ook wil
ontvangen, aarzel niet zijn/haar gegevens door te sturen naar communicatie@kvv-zelzate.be
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