
 
SKV Oostakker Augustus 2012 

Beste,  
De zomervakantie is zeker nog niet voorbij maar na enkele voetballoze 

weken bruist onze jeugd van goesting en enthousiasme. De voetbalschoenen 

werden reeds opnieuw aangespannen en de eerste trainingen zijn al achter de 

rug. Uit goede bronnen vernamen we dat de meeste ouders heel blij zijn dat 

er zich een nieuwe voetbaljaargang aankondigt. Oef, … eindelijk kunnen de 

voetballers hun te veel aan energie weer kwijt in hun favoriete hobby. En dat 

dit ook kan gebeuren in deze prachtige vereniging waar sport, strijdlust en 

vriendschap in een familiale omgeving centraal staat is mooi meegenomen. 

Bij deze heten we meteen ook al onze nieuwe leden en hun ouders van harte 

welkom en danken ze voor het vertrouwen dat ze stellen in onze club.  

Zowel de trainers, onze 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. De kledij ligt voor hen klaar en wordt 

uitgedeeld. Jammer genoeg zijn er ook nog enkelen 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 trainingen en wedstrijden. 

Ook dit jaar organiseren wij opnieuw een aantal evenementen. De agenda is 

hiervoor al ten dele 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 

zaterdag 

1 september 

Vrijdag 

14 december 

Start jeugdcompetitie  

Eindejaarsdrink 

SKVO ‘ tje 
 

  

Zaterdag 
23 februari 2013 

SKVO Quiz 

woensdag 

1 mei 2013 

 

zondag  
5 mei 2013  

Jeugdtornooi SKVO 

 

Jeugdtornooi SKVO 



 

Al jaren heeft het dagblad Het Nieuwsblad zijn eigen voetbalwedstrijd MegaScore en dit jaar daagt onze gekende 

SKVO-trainer Ludo Van Den Bossche iedereen uit om samen tegen elkaar te strijden. Er zijn wekelijks mooie prijzen 
te winnen en ook voor het maand- en eindklassement!  

Ben jij een kenner van de Belgische voetbalcompetitie en durf jij de uitdaging aan? Ga naar de MegaScore website 
om jouw ideale ploeg samen te stellen. Voor slechts 7 euro (per ploeg) heb je kans op die mooie prijzen en kan je 
tevens GRATIS meestrijden met Ludo zijn subleague SKVO vrienden. Hier willen we dus zien wie bij SKVO de beste 
voetbalkenner van de competitie 2012-2013 is in 1e klasse. We hebben al 15 deelnemers in de subleague SKVO 
vrienden, maar hopen er nog zeker en vast enkele spelers bij te vinden. Elke week selecteren ze bovendien bij 

MegaScore enkele subleagues met meer dan 10 leden voor extra prijzen en schenken ze een extra prijs aan de 
winnaar van deze subleague. Daag dus snel een aantal spelers & vrienden uit en doe mee aan onze subleague!  

Hoe deelnemen? 

 Je kan enkel deelnemen via de website MegaScore van dagblad Het Nieuwsblad.  

 Klik op de blauwe knop [Maak nu je ploeg aan]  

 Je kan nu 18 spelers selecteren om jouw ploeg samen te stellen.  

 Bevestig je ploeg door betaling van 7 euro  

 Klik op de subleaguepagina op "Meld je aan bij subleague"  

 Je kan nu eenvoudig aanmelden op de subleaugue "SKVO vrienden" met het wachtwoord "9041"  

 
Tot wanneer kan je inschrijven?  

Je kan je nu reeds inschrijven om het spel aan te leren en reeds mee te doen aan de weekprijzen. De Belgische 
voetbalcompetitie start namelijk op 28 juli 2012 en dan worden de eerste wedstrijden van deze Belgische competitie 
als oefenrondes aanschouwd. Op 14/09/2012 start de definitieve MegaScore-competitie. Dus aarzel niet en doe de 
SKVO vrienden een plezier om jouw Belgische voetbalkennis te mogen ervaren.  

Tot in de subleague en in de SKVO kantine! Voetbalplezier gegarandeerd!  

INFORMATIE: www.skvo.be 

Met trots kunnen wij  iedereen de weg naar onze website warm aanbevelen: 

www.skvo.be 

Wij doen ons uiterste best om deze website up-to-date te houden. Bij deze een 

hartelijke dank u wel aan onze webmaster.  

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

 

http://megascore.nieuwsblad.be/
http://megascore.nieuwsblad.be/
http://www.skvo.be/


AFBRAAK 
KANTINE 

      

Zondag 25 september 2011 

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, een paar 

moedige en vrijwillige mama’s of papa’s). Het is echter een zware taak omdat deze groep niet groot is en gezien 

onze huidige ledenbestand dit niet meer doen- en leefbaar is.Iedere clubmedewerker heeft ook nog een gezin en 

leven naast het voetbal. 

Dit voetbalseizoen willen we daarom opnieuw een oproep lanceren naar vrijwilligers in alle geledingen van onze 

om de taakverdeling van de kantine te verdelen. Alle kleine beetjes helpen en vele handen maken het werk 

lichter voor iedereen. 

Elk weekend kunnen ouders zich opnieuw engageren om te helpen in de kantine. Op het prikbord vind je een 

overzicht van de wedstrijden per maand. Hierop is er ruimte om je naam te schrijven als vrijwillig medewerker. 

De kantine blijft vanzelfsprekend onder leiding staan van een bestuurslid. We vragen per shift een 2-tal personen 

om te helpen en iemand die lotjes verkoopt op het terrein. Dit laatste mag ook een jeugdspeler zijn. 

 

Helpende handen voor de 
kantine  

Zoals we jullie vorig seizoen al hebben laten weten wordt er een nieuwe kantine gebouwd op onze 

jeugdaccommodatie. De planning van de werkzaamheden heeft jammer genoeg – omwille van 

vergunningsperikelen – wat vertraging opgelopen, maar uiteindelijk is alles goedgekeurd. 

De eerste werkvergadering vond ondertussen plaats.. Dat wil dus zeggen dat we binnen 90 kalenderdagen 

zouden moeten genieten van onze nieuwe stulpje. Uiteraard als alles verloopt zoals gepland … 

Waar moeten we echter heen in die tussenperiode om te kunnen geniet van onze koffie, pint bier of glaasje 

CAVA ?? Het is voorzien dat een aantal van de huidige containers op duiveltjesveld 1A zullen staan. Het zal 

uiteraard wat behelpen worden, maar we hopen op jullie begrip dat we moeten roeien met de riemen die we 

hebben. Laat ons er met zijn allen dus het beste van maken 

De club verwacht dat we half november onze intrek zullen kunnen nemen in de nieuwe kantine. 

Omdat de verbouwingswerkzaamheden nu zullen starten zijn we ook verplicht geweest om onze jaarlijks grote 

ontbijtactie af te gelasten. Geen nood echter, we vervangen dit evenement door een feestelijke opening van de 

kantine. Meer info zal natuurlijk nog volgen.  

 



De wedstrijdbal bij de jeugd ! 

De schenking van een wedstrijdbal voor een jeugdwedstrijd was vorig seizoen 

een enorm succes. Wat goed is moet je behouden, daarom kiezen wij opnieuw 

voor deze formule.   

 

Nog eventjes herinneren hoe de spelregels zijn: 

 

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. 

Heb je kennissen in jouw familie, vrindenkring of professionele leven, of ben je 

gewoon zelf bereid om het team van jullie speler te steunen, contacteer jullie 

afgevaardige of Antoine Martens,.  

Meer informatie over andere  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 ! NIET OP DE GROND !  

 

Een opdracht voor iedereen om onze voetbalterreinen net te houden.  

 

Nieuwe afspraak in het huishoudelijk reglement voor het 

seizoen 2012-2013. 

Het jeugdbestuur heeft beslist dat ouders en toeschouwers 

NIET langer op de speelvelden worden toegelaten bij de 

wedstrijden van de duiveltjes en preminiemen. Het is dus 

verplicht om achter de omheining te blijven staan zoals dit ook 

het geval was tijdens ons tornooi vorig seizoen. De 

afgevaardigden zullen gebrieft worden om er op toe te zien dat 

deze maatregel nauwlettend wordt opgevolgd en om - indien 

nodig -  supporters (eigen en die van de tegenpartij) er op 

aanspreken ! 

 



 

     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. 

 


