
UITNODIGING 

1 VOORSTELLING JEUGDPLOEGEN + ETENTJE 

Beste ouders, spelers en supporters 
 
 
Tijdens de zomermaanden en in de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen hebben we met  
een aantal enthousiastelingen – in samenspraak met het bestuur van KFC Vrasene – de  
koppen bij elkaar gestoken. Onderwerp was: hoe kunnen we onze jeugdwerking (U6 – U17)  
verder uitbouwen. De bedoeling is dat we de sportieve cel (die fantastisch werk levert!)  
ontlasten van allerlei extra sportieve zaken en dat we gaandeweg de jeugdstructuur verder  
bemannen en bevrouwen (!) ten dienste van onze jeugd en onze club. Indien je hieraan ook wil 
meewerken, aarzel niet en laat het ons zeker weten op birna.rozendom@telenet.be  

 
We organiseren ook enkele activiteiten omdat we ervan overtuigd zijn dat het gewoon  
‘plezant’ is om af en toe ouders en spelers samen te brengen, dat het ten goede komt aan de  
clubsfeer en dat we hierdoor de hele jeugdwerking ondersteunen. 

Onze 1e activiteit vindt plaats op zaterdag 5 September 2015. 

Op 5 september om 19.00 uur (stipt) nemen we groepsfoto per leeftijdscategorie van al de 
spelers van U6 t/m eerst elftal. Iedereen samen op de foto, ook met al de trainers, 
afgevaardigden. We zullen deze foto’s vergroten en ophangen in de kantine van KFC Vrasene.  
We vragen alle spelers om te verzamelen om 18.50 uur, in clubkledij (indien je deze nog niet  
ontvangen hebt, liefst donkere kleding) aan de tribune. Nadien stellen we de ploegen één  
voor één voor. Aansluitend, om 19.30 uur, start de eerste ploeg met hun wedstrijd tegen  
SK Grembergen. Hopelijk vurig aangemoedigd door het voltallige Vrasene legioen.  
Om er een compleet feestje van te maken, nodigen we iedereen uit om vóór de  
ploegenvoorstelling en fotosessie deel te nemen aan een gezellig etentje. Info en  
inschrijvingsstrook vind je hieronder.  
 

Namens de jeugdwerking  

Tom Brijssinck, Vincent Kindts, Wesley Schelfhaut, Tom Scheerders, Kris Van Bogaert, Koen Van 

Wynsberghe, Patrick Apers 
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HET ETENTJE 
 

˜ Aperitief ˜ 
 

We schenken het aperitief, een glaasje cava of appelsiensap naar keuze, vanaf 17.00 uur 
 

˜ Hoofdgerecht ˜ 
 

Vanaf 17.30 uur kan je aanschuiven aan het groentebuffet. Dit is een rijkelijk buffet van 
allerlei groenten, aardappelsalade, pastasalade, verschillende sauzen, brood en boter. 

Aansluitend haal je een op houtskool gegrild stukje vlees op. 
 

De volwassenen hebben de keuze tussen gemarineerde biefstuk, kip of een vegetarische 
burger en voor de kinderen wordt een BBQ-worst voorzien. Al het vlees wordt gegrild. 

(bedoeling is dat er slechts 1 stuk vlees per persoon wordt voorzien) 
 

Eten kan tot 19.00 uur, want dan verzamelen we voor de clubfoto. 
 

˜ Verrassingsdessert ˜ 
 

 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK 
 
Naam Speler : ………………………………………………………… 
 
Keuze : 
(bedoeling is dat er slechts 1 stuk vlees per persoon wordt gekozen 
 
Gemarineerde biefstuk (~200 gr) : … x 18,00 € = ……… € 
 
Gemarineerde Kipfilet (~200 gr) : … x 16,00 € = ……… € 
 
Vegetarische Burger : … x 16,00 € = ……… € 
 
BBQ Worst (kids) : … x 10,00 € = ……… € 
 
(deze prijs is inclusief : inkom, aperitief, groentebuffet, dessert en stuk vlees) 
 
Gelieve dit inschrijvingsformulier uit te printen en ingevuld met gepast geld in een 
gesloten omslag, te overhandigen aan Krisje in de kantine van KFC Vrasene. 
Inschrijven kan tot uiterlijk zaterdag 29 Augustus 2015. 
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