
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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ONZE BESTE WENSEN!

Hallo iedereen,

Via deze allereerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar willen wij iedereen een fantastisch, 
succesvol en vooral gezond 2022 toe wensen. Ook dit jaar staat KFC Lennik garant voor 
voetbalplezier voor jong en minder jong. We kijken volop uit naar een “normaal seizoen”. 
Geniet met volle teugen van het leven en dus ook van je voetbaltijd op KFC!

Het bestuur en de opleidingsstaf van KFC Lennik.

EXTRA SPORTIEF NIEUWS

Theo De Gieter aangesteld als jeugdcoördinator.
Theo De Gieter wordt tot het einde van het seizoen aangesteld als jeugdcoördinator bovenbouw ter 
vervanging van Obaida. KFC Lennik heeft tijdens de winterstop de samenwerking stopgezet met 
Dany Scheiris als TVJO en met Obaida Isarti als jeugdcoördinator bovenbouw. Trainer Kevin Marquez 
heeft eveneens zijn trainerscarrière bij KFC Lennik beëindigd. Wij danken hen voor hun inzet en 
wensen hen succes in hun verdere loopbaan. 

Nieuwe trainers voor U21 en U17
Theo De Gieter is aangesteld als trainer van de U17 tot het einde van het seizoen. Hij heeft bijna 20 
jaar voor het eerste elftal gevoetbald en was reeds in het verleden actief als jeugdtrainer.
Patrick Van Houtven neemt de U21 voor zijn rekening. Patrick is oud-speler en -trainer van de 1ste

Ploeg. Hij heeft ook in een recent verleden onze U15 getraind.

SPORTIEF NIEUWS

Speel darts in onze kantine
De dartsrage is ook onze club niet ontgaan. Bedankt aan de ouders van de U9 voor de 
aankoop van een dartsbord voor onze kantine. We nodigen iedereen uit om een 
partijtje darts te spelen in onze kantine die steeds geopend is tijdens trainingen en 
wedstrijden.

Spelregels: https://darten.info/darts-spelregels/ 
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Betaling lidgelden
Bedankt aan iedereen die op tijd zijn lidgeld heeft betaald, deze inkomsten zijn van 
levensbelang voor de goede werking van onze club.
Diegenen die in december nog steeds hun lidgeld niet betaald hadden, hebben 
ondertussen een laatste herinnering tot betalen ontvangen en de eventuele gevolgen.

Verplichte KFC Lennik kleding op wedstrijden
Iedereen is verplicht in volledige uitrusting (trainingsjas en -broek) en met sporttas naar de 
wedstrijden te komen. Uit respect voor onze sponsors zal de club vanaf nu strenger 
optreden naar spelers die zich hieraan niet houden.

Extra kledij kopen met korting?
U hebt de mogelijkheid extra kledij aan te kopen rechtstreeks bij de leverancier met 
kortingscode van KFC Lennik.
JOMA kledingshop KFC Lennik : https://jomasport.shop/team/lennik
Kortingscode : lennik4157

Sint op bezoek bij KFC Lennik
Op de training van woensdag 8 december was er onverwacht bezoek op KFC Lennik. Twee 
Pieten kwamen een kijkje nemen naar de trainingen van onze jeugdploegen en besloten 
een balletje mee te trappen. Zij waren natuurlijk geen partij voor onze talentvolle 
jeugdspelers!
Alle spelers hebben een unieke KFC Lennik handdoek gekregen.

Bedankt aan Silke voor de organisatie en ook aan Pieter Bosmans en Jente Billens, beide 
spelers van het eerste elftal, voor de medewerking 😉. 

Shop jij soms online? Maak een extra klik via trooper en je steunt KFC Lennik gratis!
Telkens je iets koopt via Trooper gaat er een percentje naar KFC Lennik. Weet dat bijna alle 
bekende en minder bekende shops erop staan en dat jij geen eurocent extra betaalt.
Trooperpagina KFC Lennik : https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/kfclennik

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

5 & 6 Maart – EETFESTIJN @ HOME (take-away)

1 maart tem 23 maart - WAFELVERKOOP

SFEERBEELDEN SINTERKLAASFEEST
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