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Meldert 

 31 augustus 2021 

 

 

Nieuwsbrief start SEIZOEN 2021-2022 

 
Beste ouders en spe(e)l(st)ers, 
 
Seizoen 2020-2021 ligt alweer achter ons, waarbij de trainingen -ondanks Corona- zoveel mogelijk 
zijn doorgegaan. Helaas zijn veel wedstrijden desondanks toch afgelast. Als tegemoetkoming 
hebben we ook dit jaar weer een verlaagd lidgeld tarief gehanteerd, maar laten we hopen dat 
Corona ons dit jaar met rust laat. 
In augustus hebben onze jongens én meisjes eindelijk weer kunnen proeven van échte 
voetbalmatchen op verschillende tornooien en vriendschappelijke wedstrijden waaraan we als 
club deelnamen.  
Het doet ons heel veel plezier om zoveel blije kinderen opnieuw te zien ‘voetbal spelen’ op onze 
terreinen (die in het tussenseizoen weer tot in de puntjes verzorgd werden en er weer piekfijn 
bijliggen).  
Het hoofddoel van ons jeugdvoetbal is en blijft immers dat de kinderen gráág bij ons komen 
voetballen, en heel veel voetbalFUN beleven. Of je nu veel talent hebt, of misschien net ietsje 
minder: iedereen is welkom én krijgt een rugnummer, maar niemand is een ‘nummer’ in onze club.   
Het SK Meldert jeugdvoetbal richt zich dan ook op meer dan voetbal alleen: sámen willen 
winnen, maar ook sámen kunnen verliezen, en in team sportend vriendschapsbanden voor het 
leven opbouwen, dat is waarvoor wij staan. 
Daarom organiseren we naast de trainingen en wedstrijden ook dit jaar weer vele andere 
activiteiten:  

- september: Meldert Kermist:  

 Futbalista festival voor meisjes (zaterdag 11/9 10-12u)  
(en opvolg demotrainingen voor meisjes op woensdag 15 en 22 september 18u15-19u15) 

 Ploegenvoorstelling met foto’s 
o zaterdag 11/9: 

 U12 om 8u45 
 U13 om 9u15 
 U11 om 10u30 
 U15 om 11u15 

o zondag 12/9: 
 U10 om 9u 
 U8 om 9u20 
 U7 om 9u50 
 U9 om 10u20 
 U6 om 10u30 

- december: Sinterklaasfeest+gezamenlijke uitstap naar de binnenspeeltuin (exacte datum volgt nog) 
- januari: Nieuwjaarsreceptie met fakkeltocht (exacte datum volgt nog) 
- april: Paas(voetbal)kamp (exacte datum volgt) 
- mei: deelname aan internationaal tornooi in het buitenland (U10-U15) (info volgt nog) 
- mei: seizoensafsluiter: barbecue voor spelers, ouders en alle clubmedewerkers 
- mei-juni: diverse afsluitende teambuildingsactiviteiten van de verschillende U-ploegen 
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En dinsdag 7/9 start ook onze kleinste groep, de voetbaltuin (U5), weer. Ook dit seizoen kunnen 

we, dankzij onze goede samenwerking met de Domino lagere school, opnieuw gebruik maken van 

de indoorfaciliteiten. 

SK Meldert staat dus voor veel plezier op, naast en rond het veld, maar natuurlijk willen we ook 

dat iedere speler zijn/haar voetbaltalenten maximaal kan ontwikkelen doorheen onze opleiding. 

Daarom bouwen we jaar na jaar aan een betere voetbalopleiding en begeleiding.  

Zo hebben we ondertussen: 

- een gedocumenteerd opleidingsplan en spelconcept, zie ook op onze website: 

https://www.skmeldert.be/jeugdwerking/opleidingsplan/ 

https://www.skmeldert.be/jeugdwerking/spelconcept/ 

- vele gediplomeerde trainers 

- regelmatige bijscholingen voor onze trainers 

- Individuele evaluaties van de kwaliteiten en vooruitgang van iedere speler, en we streven 

hierbij ook naar persoonlijke feedback over de vooruitgang van je kind, weliswaar in een 

ongedwongen sfeer, voetbal is en blijft een hobby bij SK Meldert.  

Steeds houden we hierbij voor ogen dat iedereen evenveel speelgelegenheid krijgt. Om alle 

jeugdspelers maximale speeltijd te kunnen aanbieden tijdens de wedstrijden hebben we voor 

enkele ploegen ook 2 competitieploegen ingeschreven. Zo moet er niemand noodgedwongen 

‘thuis gelaten’ worden, maar we rekenen er dan ook wel op dat in deze ploegen af en toe een 

speler zowel zaterdag als zondag speelt om ieder weekend ook een volledige tweede ploeg tussen 

de lijnen te kunnen brengen.  

En dit weekend beginnen de echte competitiewedstrijden weer! Op onze website kan je steeds de 

kalenders raadplegen: https://www.skmeldert.be/jeugdploegen/ 

TIP: installeer de RBFA app (Royal Belgian Football Association) op je gsm, en laad hier de SK 

Meldert jeugdploegen in bij je favoriete ploegen. Dan kan je hier ook steeds de kalender 

raadplegen, en deze app is ook up to date bij eventuele last minute wijzigingen (locatie/tijdstip). 

 

In naam van het jeugdbestuur wensen wij jullie nogmaals te bedanken voor het vertrouwen in 

onze club, en wij hopen op een knallend seizoen 2021-2022, met vele goals, maar bovenal veel 

gedeelde vreugde en vriendschap. 

 

Sportieve groeten, 

Jeugdcoördinatoren en jeugdbestuur SK Meldert 
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