
 

VC ZWIJNAARDE – NIEUWSBRIEF – EDITIE 1920.01 
 

Inleiding 

Ook dit seizoen gaan we verder met onze info-krant, maar willen we deze uitbreiden naar iedereen binnen de club. 

Dus niet enkel voor de jeugdwerking, maar ook voor de senior werking en met uitbereiding ook voor iedereen die onze 

club organisatie aanbelangt. Met de start van de nieuwe competitie voor de deur, een ideale gelegenheid om een 

eerste editie uit te brengen. 

Start competitie 

Op de info vergaderingen werd reeds veel nuttige informatie gepresenteerd, doch hebben we opnieuw moeten 

vaststellen dat de aanwezigheden eerder beperkt blijven. Een jammerlijke zaak, temeer omdat de club veel energie 

steekt in de presentatie, en dit een resem vragen achteraf totaal overbodig maakt, later tijdens het seizoen. 

Maar goed, desondanks zullen wij als club blijven inzetten op goede communicatie en ook iedereen toegankelijk 

maken tot de nodige informatie. 

Vanaf dit seizoen willen we hierbij nog meer inzetten op onze (vernieuwde) website, die hopelijk toch reeds door 

meerderen even is bezocht. Meer hierover verder in deze nieuwsbrief. 

Lidgelden 

Bij een competitiestart horen ook de lidgelden voor het seizoen. Na de verhoging vorig seizoen, werden dit seizoen de 

bedragen NIET aangepast. Verder blijven ook alle reducties geldig, waarbij ik nogmaals het belang om te betalen 

voor 01-09-2019 wil benadrukken! Het lidgeld is enkel te betalen door overschrijving op het rekeningnummer van de 

club BE34 8910 1410 2190. 

• Bedrag: 250€ (U6 – U7) en 275€ (vanaf U8) 

• Reductie 25€ voor reeds aangesloten leden (seizoen 2018-2019) en betaald voor 01-09-2019 

• Reductie 25€ voor iedereen vanaf 2e aangesloten lid uit hetzelfde gezin 

• UitPAS met kansentarief: 55€ voor iedereen 

Trainings 

Naar jaarlijkse gewoonte biedt de club ook bij het lidgeld steeds gratis kledij aan. Ik wil er hier nogmaals op wijzen dat 

dit een extra return is van de club, en zeker geen deel uit maakt van de kosten die aangewend worden via het lidgeld. 

Dit seizoen is voor de jeugd terug gekozen voor een uniforme training (vest + broek) die gebruikt dient te worden voor 

en na de wedstrijden. We willen ons als club verder profileren, waarbij uniformiteit een prioritair gegeven is. 

De trainings zullen worden verdeeld vanaf woensdag 28.08.19, waarvoor u best langsgaat op het secretariaat van de 

club tussen 17:00 – 20:00 uur. Enkel wie voldaan heeft aan alle inschrijvingsvoorwaarden (aansluiting – lidgeld), zal een 

training ontvangen! Spelers die na 15.08.19 aansluiten, krijgen hun training pas later als bestelling 2 binnen is. 

Dus nogmaals, voor alle duidelijkheid… De training wordt NIET gedragen op de trainingen! Op alle andere activiteiten 

(wedstrijden – groepsactiviteiten – tornooien) draagt IEDEREEN zijn/haar training, zodat VC Zwijnaarde duidelijk 

herkenbaar is. Daarnaast is het ook toegelaten de training te dragen tijdens de vrijetijdsbesteding, zodat onze club 

VC Zwijnaarde (en de sponsors) ook in het straatbeeld herkenbaar zijn. 

Extra kledij 

Naast de training biedt de club ook nog de mogelijkheid om extra kledij te bestellen tegen uiterst democratische 

prijzen (25% korting op catalogusprijs). We hebben als club hiervoor de Jako lijn uitgekozen, welke garant staat voor 

een goede prijs/kwaliteit verhouding. Extra kledij kan best besteld worden via de Webshop op onze website. 

Bestellingen kunnen afgehaald worden op training (woensdag/donderdag/vrijdag) op het secretariaat. Reken hierbij 

toch op een minimale levertermijn van 2 weken levertijd voor bedrukt materiaal (logo VC Zwijnaarde) en 1 week voor 

onbedrukt materiaal! 

Na het (matige) succes van de vorige stockverkoop, zal in de maand augustus nog een extra stockverkoop 

plaatsvinden in de kantine. Maar ook via de Webshop kan u nu reeds stockkledij bestellen, zowel nieuw als 

tweedehands. Neem gerust eens een kijkje op onze nieuwe Webshop en plaats uw bestelling. 

Uiteraard kan alle extra aangekochte kledij, alsook de ontvangen kledij van vorige seizoenen gedragen worden in 

alle omstandigheden, dus ook op training!  



Nieuwe website / Club App 

Zoals reeds vermeld beschikt de club vanaf dit seizoen over een volledig nieuwe website. Niet zomaar een website, 

maar onderdeel van een compleet Cloud pakket met meerdere toepassingen. Zo is er naast de website ook een 

Club-App voor de smartphone en een Club-TV in de kantine. Dit met als enige bedoeling de communicatie te 

verbeteren tussen iedereen binnen de club. 

Omdat er meer en meer zal gecommuniceerd worden via Website/Club-App, is het belangrijk om op de website een 

account aan te maken! Deze account biedt u de mogelijkheid ten volle van alle diensten gebruik te maken. Via een 

account kan ook een ‘gepersonaliseerd scherm’ aangemaakt worden, met bvb enkel het team waarin jezelf of 

zoon/dochter speelt.  

Naast de website, kan je met uw account ook inloggen bij de Club-App. Hiervoor dient u deze eerst te installeren op 

uw smartphone. Deze is zowel voor Android als iOS gebruikers beschikbaar via Play Store of App Store. In het keuzeveld 

geeft u ‘VoetbalAssist ClubApp’ in en installeert u de App. Nadien kan u onze club selecteren door ‘zwijnaarde’ in te 

geven als naar de clubnaam wordt gevraagd! U kan inloggen op de App met hetzelfde login/paswoord als uw 

account op de website. Daarna kan u bij instellingen uw favoriete team(s) selecteren en aangeven welke push-

notificaties (berichten van de club) u wenst te ontvangen! 

Hiermee wil VC Zwijnaarde verdere investeren in een snelle en juiste communicatie! De WhatsApp groepen die de 

vorige seizoenen gebruikt werden voor communicatie zullen dus NIET meer als dusdanig gelden. Ieder team (trainer 

of afgevaardigde) kan wel nog een WhatsApp groep aanmaken, maar hierin zal geen participatie meer zijn vanuit 

de club zelf! 

Wij zijn ons uiteraard ter degen bewust dat deze nieuwe vorm van communicatie zeker een inloopperiode zal kennen, 

eer alles vlot verloopt. Aarzel bij vragen niet om ons te contacteren, zodat we u verder kunnen helpen. 

KAA Gent Foundation 

Ook volgend seizoen zal VC Zwijnaarde participeren aan het Elk Talent Telt project, uitgaand van de KAA Gent 

Foundation. Samen met alle Gentse voetbalclubs blijven we inzetten op toegankelijkheid, ethiek, non-discriminatie en 

het welzijn van al onze (jeugd)spelers! 

Volg zeker de kalender op de website, waarin alle activiteiten van deze samenwerking zullen opgenomen worden! In 

dit perspectief wil VC Zwijnaarde ook verder inzetten op ouderparticipatie. De bedoeling is om via kleinere 

werkgroepen, die aan 1 bepaald thema werken, ouders warm te maken om meer te participeren binnen de 

(jeugd)werking van de club.  

Clubbrochure (jeugd – seniors) 

Tegen de start van het seizoen zal de nieuwe clubbrochure beschikbaar zijn, waarin ons clubbeleid (missie – visie – 

doelstellingen) voor zowel jeugd- als algemene werking wordt gepresenteerd. Hierin zullen duidelijke afspraken 

geformuleerd worden, waarop kan terug gegrepen worden in geval van problemen of vragen. De brochure zal via 

de website/club-App gecommuniceerd worden. 

Enquête jeugdwerking 

In de maand augustus zullen wij een persoonlijke bevraging doen bij alle ouders/spelers onder de vorm van een online 

enquête. U zal hierbij een mail ontvangen voor het invullen van een vragenlijst. Deze enquête is vrijblijvend, doch 

zouden wij het aangenaam vinden om zoveel mogelijke vragenlijsten ingevuld binnen te krijgen. Dit moet ons de 

nodige input geven om nog verder te evalueren in de juiste richting en zo onze jeugdwerking verder te optimaliseren. 

Evenementen 

Tot slot wil ik ook al even vooruitblikken op de activiteiten van het komende seizoen. Zodoende kan iedereen zijn 

agenda nu al up-to-date brengen voor komende evenementen… 

Steakfestijn: Zaterdag 28.09.19 en Zondag 29.09.19 

Voetbalstage: De zomerstage wordt vervangen door een Herfststage in de week van 01.11.19 (4 dagen) 

Chocoladeverkoop: December 2019 

Quiz: Vrijdag 27.12.19 

 

Een volgende info krant zal verschijnen in de loop van de maand december! 

ELIAS Geert   
Voorzitter VC Zwijnaarde  


