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Beste sportvrienden, 

 

 

Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de start van het nieuwe voetbalseizoen 2017-2018 

bij de jeugdwerking van Wolfsdonk Sport. 

 

De trainingen van de jeugdteams t/m U13 vangen aan vanaf de week van 7 augustus 2017.  U15 en U17 

starten reeds in de week van 31 juli. 

 

Daar we dit seizoen met 20 jeugdteams in competitie aantreden, is het onmogelijk om in deze brief een 

opsomming te maken van al onze trainers, trainingsdagen, trainingsuren, enz...   

 

Daarom zal u op onze website een ‘knop’ terugvinden onder de benaming “weekschema” Hieronder 

kan u ALLES terugvinden aangaande trainingen, wedstrijden, toernooien, uren en locaties voor de 

volgende week. 

 

U zal er ook steeds een volledige maandkalender terugvinden, maar controleer steeds ook het 

weekschema want hieraan kunnen in laatste instantie nog wijzigingen gebeuren. 

 

Het weekschema zal steeds de vrijdag voor de week die daarop volgt online staan.  Het “voorlopig” 

maandschema van augustus staat reeds online. 

 

Enkele andere belangrijke punten :   

 

1) Lidgelden die nog niet betaald zijn, kunnen enkel nog geregeld worden via overschrijving van € 

250,00 (voor bestaande leden) of € 275,00 (voor nieuwe leden vanaf U8) op het rekeningnummer 

van onze club (KBC BE92 7340 2608 4723) met de vermelding LIDGELD 2017/2018 + NAAM VAN 

DE SPELER + PLOEG.  Spelers kunnen enkel de trainingen en wedstrijden aanvatten, nadat de 

lidgelden zijn betaald.  Een uitzondering hierop zijn de nieuwe U6 en U7 spelertjes die eerst aan 

enkele proeftrainingen kunnen deelnemen.  Het lidgeld voor U6 en U7 bedraagt respectievelijk 

€ 150,00 en € 210,00 waarin ook de eventuele kost voor de aansluiting inbegrepen is. 

 

Hiervoor krijgt elke speler een gans seizoen training en begeleiding door een enthousiast team 

medewerkers, een trainingsuitrusting, een paar kousen, 2 drankbonnetjes na elke thuiswedstrijd, 

… 

 

2) Onlangs heeft u op de pasdagen uw nieuw kledingpakket kunnen passen en bestellen. Normaal 

heeft u uw pakket al thuis mogen ontvangen. Mocht er bij deze levering toch iets fout gelopen 

zijn, zit er een verkeerde maat in je pakket, ontbreekt er iets, is je kledij niet bedrukt, ... stuur dan 

een e-mail naar gugusport1@gmail.com zodat het probleem zo snel mogelijk opgelost kan 

worden. Vergeet zeker niet te vermelden dat je van Wolfsdonk Sport bent.  

Was je nog iets vergeten te bestellen? Dan kan je dit nog steeds doen via onze webshop. 

 

3) De personen die hun nieuwe kledij nog niet gepast hebben, kunnen dit enkel nog doen op de 

pasdag die eind september / begin oktober zal georganiseerd worden. De juiste datum zal nog 

meegedeeld worden via de website. 
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4) De data en uren van de keeperstrainingen zullen nog tijdig meegedeeld worden en zal u ook 

terugvinden op het weekschema en de maandkalender. 

 

5) Op zaterdag 5 augustus gaat er vanaf 9u00 nog een klusjesdag door bij Wolfsdonk Sport voor de 

opkuis rond de terreinen en het schoonmaken van de kantines en de kleedkamers. Hiervoor 

kunnen wij nog steeds helpende handen gebruiken. Degenen die een uurtje of meer willen 

komen helpen, kunnen zich melden via de knop “Ik wil helpen .. “ op onze website 

www.wolfsdonksport.be .  Bij deze al dank bij voorbaat. 

 

6) Dit jaar wordt onze club ook 50 jaar. Dit willen we uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan en 

we gaan er een spetterend festiviteiten-weekend van maken. Dit alles zal doorgaan tijdens het 

weekend van 24, 25 en 26 november. Volg alles rond de festiviteiten op de facebookgroep 
"Wolfsdonk Sport wordt 50". Personen die nog fotomateriaal liggen hebben, kunnen dit ook 

steeds posten op deze pagina of bezorgen aan Wolfsdonk Sport. Ken je personen die ooit bij 

Wolfsdonk Sport gevoetbald hebben, spreek hen hier zeker over aan want we willen zowel jong 

als oud hierbij betrekken. 

 

7) Er zullen ook twee sportkampen georganiseerd worden door de samenwerkende jeugdclubs 

van Wolfsdonk Sport, KVC Langdorp en FC Rillaar Sport. Tijdens de eerste week van de 

paasvakantie voor U9 t/m U15 en dit te Sporta Tongerlo. Daarnaast zal er in de tweede week 

van de paasvakantie voor U17 t/m U21 een sportkamp plaats vinden in Barcelona. 

Er zal nog een infoavond georganiseerd worden om deze sportkampen toe te lichten naar 

inhoud en prijs. 

 

8) U kan steeds ook alle andere recente informatie of mededelingen terugvinden op de website 

van onze club :  

www.wolfsdonksport.be  
 

 

 

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en wensen u een aangenaam verblijf in Wolfsdonk Sport toe 

tijdens het seizoen 2017-2018. 

 
 
 
 

BESTUUR WOLFSDONK SPORT. 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDTORNOOI  WOLFSDONK  SPORT:  20 en 21 AUGUSTUS 2017 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/474987379504977/
http://www.wolfsdonksport.be/
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