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Hallo allen, 

 

Het seizoen loopt stillaan op zijn einde. De laatste competitiewedstrijden staan 

geprogrammeerd en de temperaturen kondigen de zomer al aan…Tijd dus voor wat extra 

informatie voor de afsluiting van seizoen 2017-2018 en start van seizoen 2018-2019. 

 

De tornooien voor de nacompetitie zijn ondertussen vastgelegd en gecommuniceerd via de 

trainers. Ons eigen tornooi zal doorgaan op 24-25-26 augustus. Hou dit weekend alvast vrij! 

 

Op 12 mei zullen we ons seizoen afsluiten met een heuse clubactiviteit! Dus allen welkom 

vanaf 13u30 voor een ‘over de grenzen tornooi’ met aansluitende BBQ. Op een relaxe manier, 

in een ongedwongen sfeer en hopelijk met de nodige zonneschijn willen we éénieder 

bedanken voor zijn (al dan niet sportieve  ) inzet het afgelopen seizoen. 

 

Bedankt iedereen voor de geweldige sportieve prestaties! Bedankt iedereen voor de ‘fun’! 

Bedankt trainers, ploegafgevaardigden en sympatisanten voor het afgelegde parcours. 

Bedankt supporters voor de steun en aanmoediging! Bedankt vrijwilligers om er altijd te 

zijn… Bedankt iedereen die ik hier vergeet op te noemen…..Gewoon naar de BBQ komen! 

Inschrijven voor 5 mei. 

 

Dit gezegd zijnde….staat het volgend seizoen al voor de deur. En jawel, hoor…na een jaartje 

in een werfzone vertoefd te hebben, lijkt het eindelijk zo ver te zijn: het nieuwe sportcomplex 

begint zijn definitieve vorm aan te nemen. Als club zijn we uiteraard enorm tevreden met de 

nieuwe infrastructuur. De kunstgrasvelden bieden een absolute meerwaarde voor onze sport, 

en geef toe….onze kantine/kleedkamers waren echt wel aan vernieuwing toe.  

 

We zijn eerlijk….de nieuwe infrastructuur draagt een zeker kostenplaatje en dat zal zich laten 

voelen in de lidgelden. Aan de andere kant mogen jullie er zeker van zijn dat de kwaliteit van 

onze opleiding er niet op achteruit zal gaan. We gaan voor een samensmelting met KFC KO 

Begijnendijk en willen hiermee vanuit een brede basis voetbal bieden voor iedereen! Jullie 

zullen merken dat vanaf volgend seizoen, beide logo’s op onze kledij zullen staan. In de loop 

van volgend seizoen zoeken we samen naar een nieuwe, gemeenschappelijke naam en een 

ééngemaakt logo. Laat de inspiratie maar komen! 

 

Groet,  

 

Robby - TVJO 

 

 


