
  KFC VRASENE – VOORWOORD 
 
 

Aan alle leeuwen van KFC Vrasene. 

Terwijl ik dit schrijf, zullen velen onder jullie aan het genieten zijn van een welverdiende vakantie. 

Als kersverse jeugdvoorzitter wil ik voor aanvang van de competitie een woordje richten aan alle 

‘leeuwen van KFC Vrasene’. 

Het nieuwe seizoen 2016-2017 staat weer voor de deur. Een seizoen met nieuwe verwachtingen, 

nieuwe kansen, en een nieuwe structuur binnen het jeugdbestuur. Ook dit seizoen mogen we weer tal 

van nieuwe spelertjes verwelkomen. 

Ondertussen ben ik een jaar in functie als ‘jeugdvoorzitter’ en heb ik de voorbije weken alleen maar 

kunnen vaststellen dat KFC Vrasene over een grote groep gedreven mensen beschikt die het beste 

voorhebben voor eenieders kind. En je mag het geloven daar ben ik fier over. In de toekomst zullen 

we deze weg verder zetten en proberen om al de kinderziektes die nog boven water komen, van de 

baan te vegen. Op vele vlakken hebben we de nodige progressie gemaakt en dit door samenwerking 

van verschillende partijen binnen de club. 

Afgelopen seizoen hebben tal van eigen jeugdspelers mogen proeven van het eerste elftal en de 

beloften. Deze lijn gaan we dan ook verder trekken en dit in samenspraak met de trainersstaf van de 

senioren. 

Het afgelopen jaar zijn er geen noemenswaardige klachten geweest over het gedrag van spelers, 

trainers, begeleiders en ouders. Uit de resultaten van onze tevredenheidsenquête konden we alleen 

maar afleiden dat iedereen die betrokken is bij KFC Vrasene zich goed in zijn vel voelt.  

Zowel op de Braderick, als ook bij tegenstanders, weten we ons prima te gedragen tegenover de 

tegenstander. Sportief gedrag hoort erbij, of je nu wint of verliest. Want voetbal is de belangrijkste 

bijzaak ter wereld. Ik wil jullie allemaal bedanken voor dit gedrag, en ga er vanuit dat dit ook het 

volgend seizoen het beeld zal zijn langs de lijn. 

Tot slot wil ik aandacht voor het volgende: 

Heeft U een vraag, opmerking of een probleem gelieve dan steeds contact op te nemen met iemand 

van het jeugdbestuur. Sportieve zaken kan je bespreken met iemand van de technische 

jeugdcommissie. Voor andere zaken kan je steeds met mij contact opnemen. 

Rest mij niets anders om jullie (voetballers, trainers, begeleiders, spelers, ouders, sympathisanten en 

al het overige kader) een mooie en een sportief en succesvol jaar toe te wensen, mede namens het 

voltallige jeugdbestuur en technische commissie. 

Ook zijn we dit voetbalseizoen weer te volgen op www.kfc-vrasene.be , en natuurlijk via Facebook.  

Jeugdvoorzitter 

Tom Brijssinck 

http://www.kfc-vrasene.be/

