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Voorwoord
Beter laat dan nooit…….. de 1ste (en waarschijnlijk dus ook de laatste)
infokrant van dit seizoen.
Onze mediakanalen werken fantastisch (website, Twitter, Facebook, …) en
dan toch nog een gazet schrijven, straks ga je nog denken dat we tijd
over hebben? Niet dus….. Maar eerlijk, zo’n papierke zegt toch nog altijd
meer dan ‘social media’ niet? En je kan ze bewaren, doorgeven, nog eens
lezen, en ook weggooien.
Het (voetbal)seizoen 2016/2017 zit er zo goed als op. Nog wat tornooien,
nog een leuke babbel met trainers, délégués, supporters, ….. een etentje
hier en daar. Enfin wij hopen dat jullie op gepaste wijze het seizoen
kunnen afsluiten. En zie, ….. daar gaan wij u als club bij helpen. We
hebben nog wel wat activiteiten op het programma staan waar jullie zeker
en vast met jullie ploeg kunnen aan deelnemen. Doen dus…..!!
Langs deze weg bedanken we ook iedereen die een handje heeft
meegeholpen tijdens het seizoen. We denken aan de
gelegenheidsarbiters, de tapploegen, de délégués, de ouders die de
truitjes wassen, die de communicatie verzorgen van de wedstrijden, de
verzorgers, de kuisers, de trainers, het feestcomité, onze vrijwilligers,
terreinverzorgers, klusjesmannen(vrouwen), tappers, bestuursleden, …….
En iedereen die ik nu vergeten ben.
Mannekes, allemaal ongelooflijk BEDANKT!!!
Op naar seizoen 2017/2018 !
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GIRL POWER bij FC Zemst ….
Dames, trainer, …… dikke proficiat met jullie kampioenstitel!!
Hoezo, kampioenstitel, …. Ik zie in de rangschikking dat jullie 2de staan,
vlak onder RSC Anderlecht. Dus …. just niks kampioen zeker?
De aandachtige lezer heeft gezien dat FC Zemst een wedstrijd minder
heeft gespeeld, en dat FC Zemst evenveel punten heeft dan dat klein
Brussels ploegske.
De laatste wedstrijd van onze dames is op zondag 23 april om 11.15.
FC Saint-Josse – FC Zemst.
Die van Saint-Josse zijn gesjost !!!!!!
Wie graag een kampioensviering meemaakt kan nog mee met de bus.
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We zitten nog steeds met 2 jeugdploegen in de halve finale ‘Jeugdcup’
van Het Nieuwsblad.
De U9 hebben de heenmatch al gewonnen met 4-8 tegen TW3000.
Op 2 mei spelen ze thuis om 18.30 tegen TW3000. Da ziet er dus hééél
goe uit voor de finale!!
De U11 hebben de heenmatch al gewonnen met 7-2 tegen Wambeek.
Op 3 mei spelen ze uit om 18.00 tegen Wambeek. Da ziet er dus ook
hééél goe uit voor de finale!!
Veel succes, supporters op post!

Vrijdag 21 april en vrijdag 28 april – kantine FC Zemst
Happy Snacks Friday
Wat?
Zet je zoon/dochter af voor een training, blijf ‘hangen’ in de kantine en sla
een ‘babbeltje’ met Jan en alleman…….
Het feestcomité zorgt voor een hapje tijdens je drankje, geheel gratis ….
(waarvoor dank!)…..
Gezellig, leuk, plezant, fantastisch, genieten, lachen, leuke mensen, ….
proef en voel de sfeer van onze warme club.
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Woensdag 26 april en donderdag 27 april – Pasdag kledij
Pasdag(en) voor kledij voor volgend seizoen - van
18.30 tot 20.00 – in de kantine van FC Zemst.

In het lidgeld van volgend seizoen is een ‘hoodie’
inbegrepen (zie foto). Mooi hé??

Indien je nog andere kledij wenst aan te kopen tegen sterk
verminderde prijzen (trainingsbroek, sweater, regenvest,
….)dat kan eveneens op die avonden, gelieve daarvoor dan
wel onmiddellijk af te rekenen in cash geld.

Vrijdag 12 mei – Laatste training van het seizoen
De afsluiter van het trainingsseizoen.
We proberen met zoveel mogelijk ploegen die dag het seizoen af te
sluiten.
Tijdens de training en na de training kan je in de kantine weeral terecht
voor een gezellig onderonsje, met muziek. Laten we er een gezellige boel
van maken.
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Zaterdag 13 mei vanaf 16.00 – Familiebarbeque van FC Zemst
Inschrijvingsformulier in de kantine.
Prijzen:
vanaf 12 jaar - € 19,
Tussen 6 en 12 jaar: € 12,
Jonger dan 6 jaar: gratis
Vooraf inschrijven verplicht.
Kom met je ploeg BBQ’en !

Werkdagen op FC Zemst
Om onze infrastructuur tip top in orde te houden organiseren we ook dit
jaar een werkdag.
Iedereen die wil kan een uurtje, een paar uurtjes of de ganse dag de
handen uit de mouwen komen steken.
We hebben taken voor mannen, maar ook voor vrouwen. Wie graag
deelneemt houdt best de website in de gaten.
Iedereen is welkom, wij zorgen voor materiaal, eten en drinken.

Driedaagse jeugdstage op 26, 27 en 28 juli 2017
FC Zemst organiseert een voetbalinitiatie voor spelertjes geboren in 2006
tot en met 2012.
Deze driedaagse stage gaat door van woensdag 26 juli tot en met
vrijdag 28 juli en dit op de eigen speelvelden.
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Elke dag wordt er training gegeven, afgewisseld met aangepaste
groepsspelletjes.
Prijs: € 80 voor leden van FC Zemst en € 100 voor niet-leden
vanaf 2de inschrijving in hetzelfde gezin € 80
INSCHRIJVING:
Uitsluitend via e-mail aan luc.breugelmans@hotmail.com met
vermelding van naam speler, geboortedatum, adres, telefoon en e-mail.
Inschrijvingen voor volgend seizoen !!!
Nog snel wat info, en toch niet onbelangrijk!
De aangesloten spelers krijgen (zoals ook vorig seizoen het
geval was) uiteraard allemaal voorrang om zich voor
volgend voetbalseizoen in te schrijven. Zij kunnen dit doen
door vóór een bepaalde datum (vóór 30 juni) het lidgeld te
betalen (brief/mail voor volgend seizoen volgt binnenkort),
HOU ZEKER DE WEBSITE in de gaten
Na deze datum komen die plaatsen vrij voor ‘vrije’ spelers.
Wij krijgen nu al heel veel aanvragen van nieuwe spelers om zich in te
schrijven. We hebben als jeugdbestuur NIET de intentie om zoveel
mogelijk spelers per ploeg toe te laten!
Daarom beste ouders, laat ons weten als uw zoon/dochter stopt met
voetballen of naar een andere club verhuist. Zodat we deze plaatsen
kunnen invullen met spelers die op onze wachtlijst staan.
Broers en/of zussen van reeds aangesloten spelers, krijgen altijd
voorrang.
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Oproep voor iedereen die eens een handje wil komen helpen…
Je hebt wat vrije tijd, je bent sociaal ingesteld, je wil je graag eens
inzetten voor een vereniging, je wil wel eens weten of je het leuk zou
vinden, ……
Awel, laat het ons weten.
Hoe? Bel (0472 95 81 69) of stuur een email (secretariaat@fczemst.be)
zodat we je kunnen contacteren.
TRAINING – TRAINERS – Proberen ?
Wie wil er niet eens graag een training geven?
Wie wil er niet eens graag een wedstrijd leiden?
Wiel wil er niet eens graag in de schoenen staan van een topcoach?
Wees eerlijk, iedereen droomt hier van? Niet?
Wij, FC Zemst, geven u de kans om één training te organiseren met een
jeugdploeg!

Je laat ons weten dat je geïnteresseerd
bent, we spreken af hoe je een training
opbouwt en samenstelt, onze sportieve cel
geeft advies over je trainingssessie en
…….dan is het aan jou!!

Dit was het, hopelijk zien we je nog even op één van de laatste
activiteiten.
Bedankt allemaal voor een leuk seizoen! En tot binnenkort.

