
 

     Nieuwsbrief seizoen 2022-2023 
Beste ouders en spe(e)l(st)ers, 

Seizoen 2022-2023 is ondertussen al van start gegaan. Het doet ons heel veel plezier om zoveel kinderen 
opnieuw te zien voetballen bij KSK Meldert. Ons hoofddoel van onze jeugdvoetbal is en blijft immers dat de 
kinderen graag bij ons komen voetballen en dat ze heel veel voetbalfun beleven. Of je nu talent hebt, of 
misschien net ietsje minder, IEDEREEN is welkom bij KSK Meldert!  

KSK Meldert jeugdvoetbal richt zich dan ook op meer dan voetbal alleen, daarom organiseren wij naast 
onze trainingen en wedstrijden ook dit jaar weer vele andere activiteiten: 

- 9 – 10 – 11 september Meldert Kermist 
o Eerste ploeg KSK Meldert speelt thuis om 15u 

 Onze leden van de voetbaltuin tem de U7 lopen mee op met de grote jongens! 
- 15 oktober uitstap naar een binnenspeeltuin van 14u tot 18u, dit voor de voetbaltuin tem U9 

o 26–27 oktober en 3 november traktatie frietjes voor elke thuisploeg (Éénmalig per ploeg bij 
meerdere thuiswedstrijden) 

- 11 november Steakdag Hoofdbestuur 
- 4 december brengt de Sint (in de namiddag) een bezoekje aan onze club 
- 13 januari Nieuwjaarsreceptie  
- 12 maart Eetdag hoofdbestuur 
- Paas(voetbal)kamp van dinsdag 11 april tem vrijdag 14 april 
- 6 mei De Wellens Cup 
- 13 mei BBQ onze seizoen afsluiter voor onze jeugdspelers, ouders, spelers 1e ploeg en reserve, 

jeugd- en hoofdbestuur 
- begin juni onze pasdagen 

!! Medische Fiche.  Heeft u kind een medische achtergrond waar wij, het jeugdbestuur/jeugdcoördinator 
en/of de trainer/afgevaardigde, weet van moeten hebben, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen. 
Deze informatie wordt met alle discretie behandeld. Moest er gedurende het seizoen enige wijziging zijn, 
gelieve ons hiervan dan onmiddellijk op de hoogte te brengen.  

Neem zeker eens een kijkje op onze website www.skmeldert.be Hier vind je heel veel informatie en 
documenten op terug. 
TIP: installeer de RBFA app (Royal Belgian Football Association) op je gsm en zet de jeugdploegen van SK 
Meldert in je favoriete ploegen. Zo kan je steeds de kalender raadplegen. Deze app is up to date bij 
eventuele last minute wijzigingen (locatie/tijdstip).    

Het jeugdbestuur van KSK Meldert wenst jullie te bedanken voor het vertrouwen in onze club en hopen op 
een knallend seizoen 2022-2023! Een seizoen waar veel goals gemaakt worden, waarin veel vreugde, 
plezier en vriendschap gedeeld wordt, waarin iedereen kan en mag zijn hoe hij is.  

 
Sportieve groeten, 
Jeugdbestuur KSK Meldert.  


