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Voetballen bij FC Gullegem 
 
Lijkt voetballen je leuk en wil je dat doen bij een vereniging die er veel voor doet om het naar je zin te maken, meld  je dan 

aan bij FC Gullegem. 

 

Ben je een jongen of meisje geboren in °2012, dan ben je van harte welkom bij FC Gullegem voor 

 recreatief voetbal indien inwoner van Gullegem  

 of competitief voetbal. 

 

Proberen ? 

Kom 3 keer gratis meetrainen met je leeftijdsgenoten. (proeftrainingen: zie onderaan).  
Na 3 trainingen zal een advies van de trainers worden uitgesproken. 

 Voldoet om deel te nemen aan het competitief voetbal. 

 Doorverwijzing naar  recreatief  voetbal. (zie afzonderlijke folder) 
 

Bij doorverwijzing naar competitief voetbal 

 
Wanneer trainen wij ? 

 Spelers °2012 trainen wekelijks maar afwisselend tweemaal of één keer. De ene week trainen wij op dinsdag (van 

18u00 tot 19u00) en woensdag, de andere week enkel op woensdag en dit telkens van 17u45 tot 18u45. 

 

Tijdens de winterperiode is er ook een onderbreking van wedstrijden en trainingen en wordt een tijdje enkel op 

woensdagnamiddag gespeeld. 

 

Spelen wij ook matchen? 

Wij spelen vriendschappelijke - of  competitiewedstrijden. Voor het spelen van de wedstrijden zorgt FC Gullegem voor de 

voetbalkleding (shirt, broek). Je dient alleen te zorgen voor voetbalschoenen, scheenbeschermers en sokken. 

 

Wat is de kostprijs? 

De kostprijs bedraagt  €280. 

Dit is voor een heel seizoen en daarvoor krijg je training van gemotiveerde en enthousiaste jeugdtrainers, speel je af en toe 

wedstrijden in een team, krijg je kousen en een kledijpakket van FC Gullegem. Tevens maak je gebruik van vers gewassen 

wedstrijdkledij (shirt, broek). 
 
Let wel :  

Het is niet zinvol om je in te schrijven bij FC Gullegem (competitie) indien je maar sporadisch naar de trainingen komt en 

maar af  en toe naar een wedstrijd kan komen. Kies dan voor recreatief voetbal op woensdag 

Neem contact op met Jean-Pierre Laverge (Administratief medewerker 0477 55 14 19 of mail naar Jean-

Pierre.Laverge@fcgullegem.be) of  Kenneth Waelkens (Coördinator Onderbouw 0472 85 33 97 of mail naar 

kenneth.waelkens@fcgullegem.be) 

Infomoment: zondag 3 juni 2018 om 9u30 in het clubhuis,      Pasdag: zaterdag 26 mei 2018 tussen 10u en 16u. 

Poezelhoek – Terrein FC Gullegem  

Proeftrainingen °2012 (voorbereiding seizoen 2018 – 2019):  

Data:  dinsdag 21/8, 4/9,  -  woensdag 22/8, 29/8, 5/9 

Uur: Dinsdag van 18u00 tot 19u00 & op woensdag van 17u45 tot 18u45 

Sportieve groeten, Jeugdbestuur FC Gullegem  
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