
KFC LENNIK
Onze jeugd, onze trots, onze club!

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen onze club.

www.kfclennik.bekfclennik
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SPORTIEF NIEUWS

• Onze U15 regionaal spelen op dit ogenblik geen wedstrijden meer. Het 
samenwerkingsakkoord met Sporting Eizeringen zorgde ervoor dat we een pak spelers 
naar hen hebben moeten doorschuiven om iedereen te kunnen laten spelen. Blijkbaar 
zou dit niet meer nodig zijn en hopelijk komen we dan binnenkort intern terug aan 
voldoende spelers opdat de U15 de wedstrijden kunnen hervatten. Wordt vervolgd.

• Een aantal jeugdtrainers werden onlangs doorgelicht door de Vlaamse Voetbalbond 
en ze hebben het zeer goed gedaan. Buiten enkele kleine opmerkingen was het een 
positief verslag dat je in bijlage kan lezen. Proficiat en keep up the good work!

• Kom onze 1ste ploeg in de toekomst gerust aanmoedigen. Alle spelers mogen gratis
naar de thuiswedstrijden komen kijken. Tot en met U9 kan één ouder eveneens zijn 
zoon of dochter gratis begeleiden.

EXTRA SPORTIEF NIEUWS

• Mogen we aan iedereen vragen om samen de site van KFC Lennik proper te 
houden. Al te vaak moeten we vaststellen dat er glazen en flesjes langs de terreinen 
worden neergelegd, dat er papier of andere verpakkingen in het rond vliegen. Dit 
geeft niet alleen een slordige indruk, het kan ook gevaarlijk zijn. Als je glazen, flesjes 
of ander afval ziet rondslingeren, breng ze dan binnen of gooi het in de daartoe 
bestemde vuilbakken. Gooi ook je peuken niet op de grond, er staan asbakken aan 
de ingang van de kantine.

• Heel wat leden, van klein tot groot, hebben hun lidgeld nog niet betaald. Misschien 
was het dit jaar wat onduidelijk met het gebruik van YOLOLO, dus daarom wordt er 
door Thomas Denayer aan betrokkenen een herinneringsmail gestuurd met de vraag 
tot storten van het lidgeld op de rekening van KFC Lennik. Wij gaan er vanuit dat 
iedereen dit snel in orde brengt.
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• Op zondag 24 oktober werd het nieuw aangelegde kunstgrasveld officiëel 
ingehuldigd in aanwezigheid van de (inter)nationale pers. Ter gelegenheid werden 
alle oud-voorzitters van Eendracht Lennik, FC Groenenberg, FC Sint-Martens-Lennik, 
WGSM Lennik en KFC Lennik uitgenodigd, samen met onze sponsors. Via een directe 
sattelietverbinding met Spanje schetste de eerste voorzitter-fondateur Emile 
Walravens de geschiedenis van het huidige KFC Lennik, van de eerste 
oprichtingsvergadering in 1976 in café Groenenberg tot de fusie tussen WGSM 
Lennik en Eendracht Lennik in 2002. Volgend jaar vieren we dus ons 20-jarig bestaan.

https://www.hln.be/lennik/kfc-lennik-huldigt-gloednieuw-synthetisch-
voetbalveld~a029eb26/

• Denk eraan je online-aankopen te doen via Trooper.be en door te klikken naar KFC 
Lennik. Onze club krijgt dan door Trooper een percentage op jouw aankoopbedrag 
uitbetaald en dit kost jullie niets. Neem alvast eens een kijkje op Trooper.be naar de 
deelnemende winkels.

Tip: bezoek op voorhand de site waar je iets wenst te bestellen zodat je nadien met 
zo weinig mogelijk kliks je bestelling kan plaatsen. (anders gaat er per klik geld naar 
alle andere partners van Trooper en dus niet naar KFC Lennik)

• Bezoek regelmatig onze website voor de laatste updates: www.kfclennik.be

https://www.hln.be/lennik/kfc-lennik-huldigt-gloednieuw-synthetisch-voetbalveld~a029eb26/
http://www.kfclennik.be/
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• Sociale media zijn niet meer uit ons leven weg te denken. De meesten hebben een 
Facebook- en Instagramaccount, gebruiken WhatsApp, sommigen zitten op Twitter of 
LinkedIn, nog anderen hebben Snapchat, Pinterest en TikTok. Allemaal kanalen om met 
de wereld rondom ons in contact te komen en te blijven. Een foto hier, een smiley of 
een like daar, een snelle commentaar op een post, het duurt slechts enkele seconden. 
Iedereen heeft een smartphone en we zijn 24u per dag “online”. 
Allemaal best fun en vaak een makkelijk communicatiekanaal om van alles te delen. 
Maar het gaat snel, de digitale wereld, en we voelen allemaal de nood om onze 
mening, waar we vanzelfsprekend recht op hebben, kenbaar te maken. Een reactie lokt 
een andere reactie uit die op zijn beurt weer oorzaak is van een volgende opmerking. 
Omdat het zo snel gaat, omdat het vanachter ons computer- of smartphoneschermpje 
gebeurt, omdat het soms lekker anoniem is, kunnen we de effecten van zo’n reactie 
niet altijd goed inschatten en blijken sommige likes of opmerkingen nadien 
ondoordacht, vervelend, genant en misschien zelfs “gevaarlijk”. 

Denk eraan dat deze berichten, opmerkingen en reacties niet meer van het internet 
verdwijnen, denk eraan dat iedereen deze kan lezen, ook je kinderen en collega’s, denk 
eraan dat er grenzen zijn aan het geven van een “vrije mening”. Wees daarom 
voorzichtig in het (al te snel) (overdreven) reageren op sociale media. Wees hoffelijk 
met elkaar. 

Mochten jullie opmerkingen hebben over de werking van de club, spreek dan best de 
trainer, je jeugdcoördinator of iemand van de ouderraad of het bestuur persoonlijk aan. 
De Facebookpagina van de club of de interne WhatsAppgroepjes zijn er om jullie te 
informeren over activiteiten of afspraken, niet om persoonlijke standpunten te 
verspreiden of te ventileren. (andere betekenis in deze Coronatijden :-) Zo kunnen we 
heel wat onnodige discussies en ergernis vermijden.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

WOE 8 December - Sinterklaasfeest  

ZAT 11 December – Stand kerstmarkt Dorp Sint-Martens-Lennik (Onder voorbehoud)  

GEBRUIK SOCIALE MEDIA


