
 

 

 

SKV Oostakker Augustus 2011 

Beste,  
De zomervakantie is bijlange na nog niet voorbij maar na enkele weken van 
platte rust bruist onze jeugd van goesting en enthousiasme om opnieuw de 
voetbalschoenen aan te binden. Een aantal onder hen nemen misschien 
links en rechts nog wel deel aan een kamp, maar dat neem niet weg dat de 
voetbalhonger groot is.  Uit goede bronnen vernemen we echter ook dat  de 
meeste ouders heel blij zijn dat er zich een nieuwe voetbaljaargang 
aankondigt. Oef, … eindelijk kunnen ze hun te veel aan energie weer kwijt 
in hun favoriete hobby. En dat dit ook kan gebeuren in deze prachtige 
voetbalclub waar sport, strijdlust en vriendschap in een familiale omgeving 
centraal staat is mooi meegenomen. 

De laatste voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen 2011-2012 loopt 
volop. Zowel trainers, afgevaardigden als het jeugdbestuur zijn er opnieuw 
helemaal klaar voor. Samen met de ganse SKVO-familie zijn we er van 
overtuigd dat we er opnieuw een onvergetelijk seizoen van zullen maken, 
met vooral veel voetbal – plezier voor elk van ons ! 

Toch nog een aantal puntjes van aandacht. Voor de meesten onder is de 
inschrijving al volledig afgerond, maar van een aantal is dit jammer genoeg 
nog niet in orde. Mogen wij dan ook met aandrang vragen dat het 
verschuldigde inschrijvingsgeld zo snel mogelijk wordt betaald. Indien de 
inschrijving (financieel-administratief) niet in orde is, is de speler niet 
verzekerd en zullen wij hem/haar niet laten deelnemen aan de wedstrijden. 

Ook dit jaar organiseren wij opnieuw een aantal evenementen. De agenda 
is hiervoor al vastgelegd. Stip de data die je hiernaast kan zien dus snel aan 
om dit zeker niet te missen. We hopen je er te ontmoeten. 

Tot binnenkort,  het jeugdbestuur 

Meer informatie nodig over onze voetbalclub ?  
 

Surf snel naar onze zeer mooie en correcte website  www.skvo.be 

Agenda 
zondag 

28 augustus 

zaterdag 
3 september 

Zondag 
25 september 

Vrijdag 
16 december 

Open Jeugddag 

Start jeugdcompetitie  

Ontbijt 

Eindejaarsdrink 

SKVO ‘ tje 

  

zaterdag 
25 februari  2012 

SKVO Quiz 

zondag 
29 april 2012 

 
dinsdag  

1 mei 2012  

Jeugdtornooi SKVO 

 

Jeugdtornooi SKVO 

zondag 
6 mei  2012 

Einde seizoensbarbecue 



OPEN JEUGDDAG 

Wij nodigen van harte alle duiveltjes, preminiemen en jullie vriendjes uit om mee te doen aan het  

“Gouden Schoen spelletjesparcours”. 

We starten om 9 uur met de opwarming. Nadat de kinderen zich hebben kunnen uitleven krijgen àlle mama’s en 
papa’s de kans om ook hun voetbalkunsten te tonen.  Vergeet dus zeker niet om jullie sportschoenen aan te 
trekken.  

In de namiddag is er een oefenwedstrijd voor de miniemen:  14u: SKVO – Dender 

De miniemen rekenen op veel supporters !   

Doorlopend zijn er snacks te verkrijgen en kunnen geïnteresseerden informatie verkrijgen bij het jeugdbestuur.  

Kijk ook naar de affiche in bijlage. Een paar helpende handen zijn welkom. Geef je naam op de takenlijst die je 
spoedig zal vinden in de kantine.  

Zondag 28 augustus 2011 

INFORMATIE: www.skvo.be 

Met trots kunnen wij  iedereen de weg naar onze website warm aanbevelen: 
www.skvo.be 

Onze website is de ultieme bron van informatie over onze werking, wedstrijden, 
trainingen, evenementen en nog veel meer. Daarnaast is ze in deze tijden van e-
working de aangewezen manier om reclame te maken voor onze vereniging. 

Wij doen ons uiterste best om deze website up-to-date te houden. Dit lukt ons enkel en alleen dankzij de 
onvoorwaardelijke inzet van Wim De Schrijver. Niet alleen is hij onze webmaster, maar ook volgt hij als papa 
alle wedstrijden van Gilles ( U8) en daarnaast is hij ook ploegafgevaardigde van de A ploeg. Bij deze een 
hartelijke dank u wel.  

Heb je zelf ideetjes die van meerwaarde kunnen zijn contacteer gerust onze webmaster. 

 



ONTBIJT 
      

Zondag 25 september 2011 

 

Zondagmorgen :  morgenstond heeft goud in de mond. Wat is er leuker om van een verse koffiekoek of croissant, 
een knapperige pistolet met beleg vergezeld van spek met eieren en een tas heerlijke verse koffie of chocomelk te 
genieten. Redenen genoeg dus om dit heerlijke ontbijt op SKVO niet te missen. Het is er zoals altijd zeer gezellig en 
je ontmoet er vele mensen. Een zalige ontspanning dus waarbij onze clubkas ook wel bij vaart. Als extra bonus kan 
je genieten van een wedstrijd van onze miniemen en misschien heb je daarna dan al we zin om te genieten van een 
aperitiefje. Wij zorgen er zeker en vast voor dat onze huis-CAVA fris gekoeld zal staan. 

We verwelkomen je daarom graag in het laatste weekend van september. Je kan ontbijten vanaf 8u tot 10.30u. 

Kaarten zijn vanaf 1 september verkrijgbaar in de kantine. Voor de organisatie van deze activiteit kunnen we ook een 
paar helpende handen gebruiken. Wij hangen in de kantine een takenlijst op waarop je kan aangeven waarmee je 
wenst te helpen. 

 

 KANTINE 

De kantine van onze club is zeer belangrijk. Niet alleen is het een ontmoetingsplaats voor iedereen, maar het is 
ook een grote bron van onontbeerlijke inkomsten voor onze vereniging. 

De voorbije jaren werd de kantine opengehouden door een beperkt aantal mensen (clubmedewerkers, vrijwillige 
mama’s of papa’s). Het is echter een zware taak omdat deze groep niet groot is. 

Dit voetbalseizoen willen we daar verandering in brengen en pogen we de taakverdeling van de kantine te 
wijzigen. 

Elk weekend willen we beroep doen op een ploeg van onze club. We doen dit in halve dagen in functie van de 
wedstrijdkalender. Vele handen maken het werk immers aangenamer. Elke ingeschreven ploeg zal daarom een 
4-tal keren gevraagd worden om te helpen in de kantine. De kantine blijft vanzelfsprekend onder leiding staan 
van een bestuurslid. We vragen dus een 2-tal personen om te helpen en iemand die lotjes verkoopt op het terrein.  

Via de ploegafgevaardigde krijg je in de nabije toekomst meer informatie. 

 



 

De wedstrijdbal bij de jeugd ! 

Vanaf dit seizoen start SKVO een nieuw initiatief.  
Iedereen kan een wedstrijdbal voor een jeugdwedstrijd aankopen. De schenker 
mag natuurlijk de aftrap geven van de wedstrijd. In ruil krijgt de gulle sponsor 
een drankje tijdens de rust en een gans seizoen reclame in de kantine en op de 
website. Ze worden natuurlijk ook vermeld in het SKVO’tje. 
Kostprijs van een wedstrijdbal: ! 25,00. 

Vraag dit dus als de bliksem aan meme/pepe, suikernonkel, tante .... of bevraag 
de aannemer die uw verbouwingen heeft gedaan of ze jouw favoriete hobby een 
financieel steuntje in de rug willen geven.  

Meer informatie over de sponsormogelijkheden bij SKV Oostakker kan je steeds 
bekomen bij iemand van het bestuur. 

Orde en netheid op en rond het 
voetbalveld.  

Lege flesjes breng je terug naar de kantine !  

Lege glazen breng je terug naar de kantine ! 

Gooi je afval in de vuilbak.  

Gooi je sigarettenpeuken in een asbak ! 

 

Een opdracht voor iedereen om onze voetbalterreinen net te houden.  

Vacatures  

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die aan de verdere uitbouw 
van onze ambitieuze club willen helpen meewerken. 

Wij zoeken vooral gemotiveerde jeugdtrainers, scheidsrechters, 
vrijwilligers die steeds paraat staan om bij te springen in de kantine, op 
evenementen, .... 

Ben je bereid je te engageren: contacteer karlien.claes@scarlet.be. 


