Nieuwsbrief 2 oktober 2021

Beste spelers, ouders, trainers, vrijwilligers en sympathisanten
We zijn nu halfweg de heenronde en kunnen voorlopig opgelucht adem halen. Onze competities kennen
momenteel een normaal verloop maar we moeten toch waakzaam blijven want meer en meer hoor je
opnieuw dat jeugdploegen in quarantaine moeten gaan.
Daarom toch nog een oproep om zich te houden aan de opgelegde maatregelen (zoveel mogelijk afstand
bewaren, handen ontsmetten…).

#weblijvenvoetballen!
#eindelijkopnieuwcompetitie

KSVO weetjes

OVER:
➢Sportieve weetjes.
➢Andere weetjes.
➢Sociale media.

Sportieve
weetjes
KSVO Jeugd

Ons eerste elftal kent een schitterende seizoenstart in 3de amateur. Na 7 speeldagen
staat het onverwacht alleen op kop met een mooie 19 op 21. Onze ambities blijven
echter onveranderd. We blijven met onze voetjes op de grond en willen in eerste
instantie het behoud verzekeren.

Onze beloften kenden een moeizame start en hadden wat aanpassingsproblemen aan
het nationale voetbal maar ze konden zich de laatste weken goed herpakken en staan
nu mooi in de middenmoot.

Van 1 tot 10 oktober was er de ‘Week van de Official’, het ideale moment om de
scheidsrechters eens in de bloemetjes te zetten. Bij KSVO hebben wij daar ook aan
meegedaan want “no ref, no game”. Op zaterdag 9 oktober organiseerden wij een
fotowedstrijd waarbij een foto werd genomen van onze ploegen met de scheidsrechters.
Op instagram kon je er al een aantal zien. Een neutrale jury 😏 zal een winnaar uitkiezen
en het resultaat zie je in onze volgende nieuwsbrief.
#KSVO#RE(F)Spect

Minder goed nieuws dit jaar zijn de verschillende zware blessures (breuken) die een
aantal jeugdspelers hebben opgelopen tijdens de wedstrijden in onze bovenbouw. Lee
en Wout zijn ondertussen hersteld maar Ferre en Dario hebben nog een lange
revalidatie voor de boeg. We wensen hen een spoedig herstel.

#julliekomenhiersterkeruit

Door extra inschrijvingen bij de onderbouw (U6 t.e.m. U9) zullen we na nieuwjaar nog
een derde ploeg U8 moeten inschrijven. We zijn daardoor nog op zoek naar een extra
trainer. Ook voor onze middenbouw (U10/U11) zijn we nog op zoek naar een extra
trainer.
Wie voelt zich geroepen? Een diploma is niet vereist.
Kandidaat trainers mogen contact opnemen via het e-mailadres:
sportief@ksvoostkamp.be

Andere weetjes
Op zondag 9 oktober organiseerde KSVO haar 5de FAMILIEDAG. Dit was een groot succes. Voor aanvang van de
wedstrijd tegen Jong Lede mochten spelers uit onze onderbouw mee oplopen met het eerste elftal. Dankzij hun vocale
steun konden we in extremis de 3 punten thuis houden.
Bedankt aan iedereen die aanwezig was en aan alle medewerkers die hun steentje hebben bijgedragen om dit in goede
banen te leiden.
De verbouwingswerken aan ons complex zijn al mooi gevorderd.
Met het plaatsen van de betonpanelen boven de kleedkamers is fase 1 van de ruwbouw (gelijkvloers) afgewerkt.
Binnenkort starten ze met het plaatsen van de betonnen tribune.
Als alles meezit zouden de zitjes van de tribune eind november geplaatst worden waardoor de tribune deels
toegankelijk wordt. Om ze volledig beschikbaar te hebben is het wel wachten tot de balustrades kunnen geplaatst
worden. Dat is voorzien voor eind december. Ondertussen wordt er voortgedaan met de afwerking van de binnenzijde
en hopen we in februari de kleedkamers in gebruik te kunnen nemen.

Graag verwijzen we naar ons community plan ‘WE ‘R KSV OOSTKAMP’, die je kan terugvinden op onze website
(https://www.ksvoostkamp.be/wp-content/uploads/2021/02/201809_ppt-presentatie-community.pdf.)
Wij werken die tweemaandelijks bij. Voor de maanden oktober en november ligt de focus op RESPECT, ORDE en
VEILIGHEID. Ga vlug een kijkje nemen want wij als club hechten ook veel belang aan onze normen en waarden.

CP+-Oostkamp: Football Kick-Off 2021 groot succes!
Op zondag 5 september vond in Mechelen de jaarlijkse Football Kick-Off plaats.
Het grootste G-voetbalevenement van België met meer dan 1000 deelnemers.

Na meer dan een jaar zonder wedstrijden was het een blij weerzien met onze tegenstanders.
CP-Oostkamp was met vijftien spelers en drie trainers de grootste delegatie van alle CP-ploegen.
Met ons mooi combinatievoetbal slaagden we erin om mooie resultaten te behalen!
Het werd duidelijk dat ons team veel meer is dan de som van onze losse individuen!

API (Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit)
Iedereen moet kunnen voetballen in een veilige leeromgeving. Grensoverschrijdend gedrag, zowel
fysiek, psychisch als seksueel, hoort hier niet thuis in de sport, niet op het veld en niet naast het veld.
Dit getuigt niet van respect t.o.v. de anderen.
Bij KSVO hechten we daar veel belang aan en sinds dit jaar hebben we binnen onze club een
vertrouwenspersoon, bestuurslid Patrick Geers, die samen met de TVJO bij Voetbal Vlaanderen de
opleiding Club-API heeft gevolgd.
Een API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere
betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.
De API is neutraal, biedt een luisterend oor, geeft raad, zoekt samen met alle betrokkenen een
oplossing en verwijst, indien nodig, door naar gespecialiseerde professionele hulp. De API’s zijn ook
gebonden aan het beroepsgeheim en staan in nauw contact met de API van Voetbal Vlaanderen.
Een API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en
omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
Zie je grensoverschrijdend gedrag of misbruik binnen onze sportclub?
Kijk niet weg, spreek erover!

Sociale media
Er zijn momenteel 556 volgers op instagram. Ons streefdoel is nu 600 en
daarvoor rekenen we op jullie allemaal. Wist je dat wij tijdens de
wedstrijden van het eerste elftal op Instagram live updates geven?
Zo kunnen jullie van op afstand de wedstrijd ook volgen.

En vergeet ons ook niet te taggen…
www.ksvoostkamp.be
Ploegfoto’s staan op de nieuwe website.
Ga gerust een kijkje nemen.

