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Vrasene, 12 april 2014 

 

Betreft : medewerking Coca Cola cup en jeugdtornooi  

 

Beste ouders, beste spelers, 

 

Het voetbalseizoen 2013-2014 komt in de laatste rechte lijn. Na de paastornooien en de laatste 

competitiewedstrijden in het resterende deel van april belooft mei een zeer drukke voetbalmaand te worden. 

Op zaterdag 10 mei mogen we de coca cola cup organiseren en op vrijdag 16 en zaterdag 17 mei heeft ons 

traditionele jeugdtornooi plaats.  

 

Voor beide evenementen verwachten we een massale opkomst. Voor 10 mei zijn 120 teams U8 en U9 

ingeschreven. Zij werken elk drie wedstrijden af en een voetbalparcours. Op 16 en 17 mei ontvangen we 80 

teams U6-U11 uit de provincie Oost Vlaanderen en Antwerpen.  

 

Als club willen we uiteraard tweemaal ons beste beentje voorzetten met een prima organisatie. Daarnaast is 

het hopen op de medewerking van de weergoden.  

 

Oproep kandidaat - medewerkers 

Om een goed verloop te waarborgen zijn we voor beide weekends op zoek naar vrijwillige medewerkers. 

Naast de medewerking van onze spelers U15 tot en met seniores willen we graag de helpende handen van 

zoveel mogelijk ouders inroepen. Vele helpende handen maken het werk licht.  

Zo zijn we op zoek naar :  

Parkeerwachters – ontvangst en begeleiding deelnemers – verantwoordelijken kleedkamers – 

verantwoordelijken opbergen voetbaltassen – ballenrapers (in principe spelers U15) – verkopers drank- en 

eettentjes (frieten-hamburgers-broodjes) beneden – medewerkers bediening en afruimen middageten – inkom  

en verdeling programmaboekjes – scheidsrechters !!!! op 16 en 17 mei – medewerkers secretariaat – EHBO 

verantwoordelijke op 16 en 17 mei – omroeper(s) - opbouw en afbraak van de kraampjes en de terreinen.  

Het is uiteraard de bedoeling dat we in “ploegen” werken van een paar uur. Bereidwilligen kunnen zich dus 

opgeven voor vrijdagavond 9 mei, zaterdagvoormiddag of –namiddag 10 mei enerzijds en donderdagavond 15 

mei, vrijdagavond 16 mei, zaterdagvoormiddag of –namiddag 17 mei anderzijds. Het volstaat om een mailtje te 

zenden naar hogenakker@skynet.be met vermelding van uw voorkeur. Nu dinsdag 15/4 om 20.00 uur is er 

reeds een eerste vergadering gepland in onze kantine. Op maandag 28/4 volgt nog een tweede vergadering.   
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Oproep kandidaat - sponsors 

Beide evenementen lenen zich uiteraard uitstekend voor kandidaat – sponsors. Voor beide weekends wordt 

een programmaboekje  samengesteld met de nodige advertentieruimte voor steunende bedrijven. De prijs 

voor een advertentie bedraagt 20 €/kwartblad – 30€/ half blad en 50 €/ volledig blad op A4 formaat. Een 

“wedstrijdbal jeugd” kost 25 €.  Uiteraard kunnen ook andere afspraken gemaakt worden (banner – 

reclamepaneel tijdens de duur van het evenement, prijzen tombola, schenking voorzieningen evenement…). 

Onze clubwerking vaart wel bij uw steun, uw logo geniet twee weekends de aandacht van alle bezoekers. 

Geïnteresseerden kunnen de nodige informatie doorsturen naar hogenakker@skynet.be tot en met 20 april.  

 

Als club zijn we fier beide weekends te mogen aankondigen. We zullen er alles aan doen om het alle 

deelnemers zo aangenaam mogelijk te maken en rekenen daarbij op jullie steun en medewerking. SAMEN 

maken we er twee topevenementen van !  

 

Namens K.F.C. Vrasene, 

Koen Vanwynsberghe  

0478/210602 
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