
Beste voetbal-ouders, 

Het is doorbijten dezer dagen en een groot gemis dat onze kinderen niet kunnen voetballen. 

Nochtans onderschrijven wij als ouderraad de stelling van Voetbal Vlaanderen dat blijven bewegen, 

buiten spelen en het sociaal contact voor kinderen die een teamsport beoefenen een grote waarde 

hebben, naast uiteraard de algemene gezondheid. Dank aan onze jeugdtrainers die zo lang mogelijk 

hun best gedaan hebben de kinderen op een veilige manier te begeleiden. Wij hopen dat zij 

gemotiveerd blijven om hun engagement terug op te nemen zodra groen licht gegeven wordt. Wij 

schatten: januari 2021??? 

Ook de activiteiten van de ouderraad staan op een laag pitje, we hadden nochtans nog volop plannen 

weer een meerwaarde voor de club en zijn leden aan te bieden dit voetbalseizoen. Corona heeft 

anders beslist.   

Zo volgt het vertrouwensteam op 2 december een webinar van Voetbal Vlaanderen rond 

Grensoverschrijdend gedrag in de sport. Jullie weten dat wij als club vorig jaar al een beleid hierrond 

uitgewerkt hebben. De omstandigheden hebben ons echter belet dit uitvoerig te communiceren naar 

trainers en ouders toe, maar we laten dit thema niet los.  Wordt zeker vervolgd! 

We krijgen geregeld de vraag om de sjaals en mutsen van Lentezon aan te bieden als Sinterklaas of 

kerstpakket. Bij deze willen we dan ook volgend aanbod doen: 

Pakket Sjaal + Muts kost samen 15 euro. Apart kosten elk 8 euro. Voor deze 

gelegenheid maken wij er een mooi kadootje van!   

Bestellen kan via ouderraad.lentezon@gmail.com   

Gelieve naam, tel.nr., adres en bestelling vermelden aub   

Wij vragen u om gepast geld in een enveloppe te steken met vermelding van naam, aankoop en 

bedrag.  Afhankelijk van het aantal bestellingen zullen we u een afhaalmoment doorsturen, indien 

mogelijk leveren we aan huis.  

December is pakjesmaand! Mogen we jullie ook nog vragen om Trooper/Lentezon niet te vergeten? 

Voor elke aankoop via Trooper spaart u mee met ons voor onze jeugd. De ouderraad wil dit bedrag 

besteden ten goede van elke jeugdspeler! Alle beetjes helpen! Alvast dikke dank u wel. 

 

                                           

 

En niet vergeten: Alles komt altijd goed!  #Lentezoninjehart 

Prettige feestdagen, maak er gewoon het beste van! Heel veel liefs van de ouderraad KFC Lentezon. 

 

www.trooper.be/lentezon 
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