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NIEUWSBRIEF 

Woord van de Voorzitter—Emile De Backer 

Thuistornooien  

Woord van de voorzitter 

Beste leden, (groot)ouders, 

trainers, vrijwilligers en 

supporters, 

“Hier is èm”, onze eerste 

“Nieuwsbrief”, geboren op 

klaarlichte dag de 5de 

maart 2016. Neen, ik ben 

niet de geestelijke vader, 

maar een rits van gedreven 

medewerkers achtten het 

moment gekomen om op 

regelmatige basis een 

nieuwsbrief te publiceren 

met als doel een zo groot 

mogelijk publiek up-to-date 

te houden over het reilen 

en zeilen van onze 

club. 

Hier en daar doen 

geruchten 

(buitenstaanders) de 

ronde dat K.S.V.O. op 

sterven na dood is. 

Het doet pijn als on-

wetenden wilde 

geruchten versprei-

den die totaal uit de 

lucht zijn gegrepen. 

Voor mij is het vrij 

duidelijk dat K.S.V.O. 

sinds enige tijd en in 

versneld tempo aan 

het werk is om zich als 

voetbalvereniging een 

statuut aan te meten 

waar ieder van ons 

van droomt en ikzelf 

niet in het minst.  

K.S.V.O. wil in de eer-

ste plaats een familiale 

club blijven die haar 

“missie en visie” over  

Noteer volgende 

data in uw 

agenda: 

 Steakweekend 12 en 13 

maart 

 Voetbalstage Pasen 

2016 - 4 tem 8 april 

 Thuistornooien: 4 tem 

8 mei 
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 het voetbalgebeuren 

met brio wil en zal  na-

komen.   

  

Wij zijn trots op onze 

club maar laten we er 

samen voor zorgen 

dat we met dezelfde 

geestdrift verder bli-

jven werken om de 

uitbouw van K.S.V.O. 

te bevorderen en een 

vereniging te worden 

waar we “super trots” 

op mogen zijn. 

Ik wil van de gelegen-

heid zeker gebruik 

maken om al onze 

medewerkers, inclu-

sief uiteraard onze 

talrijke vrijwilligers, te 

bedanken voor hun 

schitterende inzet 

voor onze club. 

 

Categorie Datum Opmerking 

U17 Vrijdag 6 mei 2016 Avondtornooi 

U15 Woensdag 4 mei 2016 Avondtornooi 

U13 Donderdag 5 mei 2016 ½ dag  VM of NM 

U12 Donderdag 5 mei 2016 ½ dag  VM of NM 

U10 Zaterdag 7 mei 2016 ½ dag  VM of NM 

U8 Zaterdag 7 mei 2016 ½ dag  VM of NM 

U7 Zondag 8 mei 2016 ½ dag  VM of NM 

U6 Zondag 8 mei 2016 ½ dag  VM of NM 



Nieuwe structuur K.S. V.O. 

schillende cellen 
die al opgestart 
zijn met vermeld-
ing van de ver-
schillende mede-
werkers. 

Na onze voorstel-
ling van 20 sep-
tember over de 
nieuwe structuur 
die we willen op-
zetten hebben we 
niet stil gestaan. 

 De reacties van 
de aanwezigen op 
deze bijeenkomst 
hebben al heel wat 
veranderingen 
teweeg gebracht. 

 Zo zijn we al 
gestart met ver-
schillende cellen 
en zijn er al in 
iedere cel ver-
gaderingen ge-
weest waar er vo-
lop van gedachte 
gewisseld is. 

 Zo zijn de cellen 
communicatie, fes-
tiviteiten, kledij en 

materiaal en de 
jeugdcel al uit de 
grond gestampt. 

 Ook  het dagelijks 
bestuur is uitge-
breid met nieuwe 
krachten en 
ideeën.  

Maar daar blijft het 
niet bij. We zullen  
nog diepe wateren 
moeten door-
zwemmen voor 
alles op punt staat. 
We willen de 
mensen die zich 
kandidaat gesteld 
hebben voor één 
van onze cellen nu 
al bedanken voor 
hun inzet.   

U kan hier verder 
in de  nieuwsbrief 
al een overzicht 
vinden van de ver-

Bestuur: 

-   Emile De Backer: Voorzitter, verantwoordelijke financiële cel en 

cel festiviteiten 

-   Patrick De Maeyer: Gerechtigde correspondent, verantwoordelijke 

Jeugdcel 

-   Freddy Billast: Bestuurslid, verantwoordelijke cel Seniors 

-  Pascal Verpoort: Bestuurslid, verantwoordelijke cel Communicatie 

- Ludwig Geelen: Bestuurslid, verantwoordelijke cel Kledij en           

Materiaal 

TEAMWORK 
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Bedankt aan de 

mensen die zich 

kandidaat 

gesteld hebben 

voor een van 

onze  cellen! 

Voetbal speel je 

met het hoofd, 

want de bal is 

vlugger dan de 

benen ! 

Johan Cruijff 



Werkingscellen: 

Uitbouw Cel Jeugd: 

Voor de Jeugdcel is 

er beslist om het 

werk van de Tech-

niche verantwoorde-

lijke jeugdopleiding 

te verlichten.  

Hiervoor zijn er 2 

jeugdcoördinators 

aangesteld die 

samen met de TVJO, 

Patrick De Maeyer,  

de verantwoorde-

lijkheid van de jeugd 

op zich nemen.  

De jeugd wordt ver-

deeld in 2 groepen, 

Onder en Boven-

bouw.  

De taak van de  

jeugdcoördinator 

onderbouw (ploegen 

van U6 tot en met 

U11) zal Wim Broeks 

(trainer U6) op zich 

nemen.  

De bovenbouw 

(ploegen van U12 tot 

U17) zal onder de 

verantwoorde-

lijkheid vallen van 

Ludwig Geelen.  

Dit wil zeggen dat 

deze personen een 

bijkomend aan-

spreekpunt zijn voor 

spelers, trainers en 

ouders.  

Jacques en Kjell 

zullen ondersteun-

ing geven aan deze 

cel.  

We zijn ervan over-

tuigd dat deze or-

ganisatie uitstekend 

werk zal leveren en 

dat dit de ontwik-

keling van uw kind 

zal bevorderen. 
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De opgestarte cellen bestaan uit de volgende  mensen: 

Cel Financien: Emile De Backer en Guy Berckmans 

Cel Festiviteiten: Emile De Backer, Viviane Pieters en Sven De Maeyer 

Cel Jeugd: Patrick De Maeyer, Wim Broeks, Kjell Bouchez, Jaques Tutenel, Ludwig Geelen 

Cel Seniors: Freddy Billast, Eddy Verheyden 

Cel Communicatie: Pascal Verpoort, Wim Frederickx 

Cel Kledij en Materiaal: Ludwig Geelen, Els schijns, Helga Willems, Sven De Maeyer 
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Interview met onze eerste sponsor... 

Zonder de financiële steun van sponsors zou het moeilijk zijn, zoniet onmogelijk, om onze voetbalclub in de beste 

omstandigheden te laten voortbestaan.  

“Liekens-Pee” ofte wel Bère en Frieda zijn reeds lange tijd belangrijk voor onze club zowel als Vip-2660 spon-

sor en als shirt-sponsor van onze 1ste ploeg. Beiden hebben de commercie van thuisuit meegekregen .  

Bèreke is sinds zijn puberjaren werkzaam geweest in het zuivelbedrijf van zijn ouders en heeft samen met Frieda 

deze activiteiten verdergezet. Bij het overlijden van onze oud-voorzitter en tevens onze drankleverancier Adrien 

Buelens, nu zowat 15 jaar geleden, heeft hij een deel van het klantenbestand van zijn drankhandel overgedragen 

aan Bère en Frieda. Bère is in den beginne meermaals aangesproken als melk/brouwer (uiteraard komisch 

bedoeld).  

De familie Liekens-Pee zijn echte voetballiefhebbers. Bèreke heeft vroegtijdig zijn actieve voetbalactiviteit bij de 

jeugd van K.S.V.O. moeten stopzetten maar is niettemin steeds supporter nr 1 van onze club gebleven. Gezond-

heidsredenen houden hem momenteel weg van de voetbalvelden, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit van tijdeli-

jke aard is en dat we hem spoedig zullen terugzien op onze club waar we tussen “pot en pint” reeds zo dikwijls 

over onze “voetbalkunde” hebben nagepraat.  

Bedankt Bère en Frieda voor jullie steun aan onze club! 

Sportcomplex Den Dam 

Damlaan  

1820 Steenokkerzeel 

Verantwoordelijke uitgever 

Pascal Verpoort 

communicatie@ksteenokkerzeelvo.be  

pascal.verpoort@telenet.be 
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