SUPPORTERSRAAD
KFC KATELIJNE - 4453
e-mail : supportersraad@kfckatelijne.be
aanwezig: Jef Bernaerts, Ivo Janssens, Ken Pellegrims, Kenny Sijmons, Paul De Veuster, Gilbert Van Looy,
Evelyn Vanhoutte, Thierry Liekens, Nick Bequet, Peter Op De Beeck, Claude Pluym.

Vergadering KFCK Supportersraad : 7 Mei 2014
1) Eerste ploeg:
Voorstelling van onze nieuwe T1 Glenn Liekens met een woordje uitleg over nieuwe spelers,
verwachtingen van volgend seizoen ,doel bij de eerste 5 , kern 1e ploeg, inpassen beloften 1e ploeg .
(Zie namen op de website A-kern: goede spelers rond de Katelijnse toren)
Peterschap van de jongste jeugdploegen wordt zeker meegenomen.
Bus verplaatsingen zullen in 2de prov. Niet doorgaan.
In augustus zal er terug een spelersvoorstelling plaats vinden voor supporters en sponsors.
2) Positieve evaluatie brunch supportersraad: financieel , goede sfeer , hard gewerkt door de
organisatie en verbeterpunten besproken naar efficiëntie.
Nadeel : Maximale inschrijvingen 210 personen in chalet + club 99
Project van KFCK: Herstellen gebroken betonnen palen B-plein: gaat de supportersraad steunen met
de opbrengst v.d.brunch. (vervangen door groene nadars)
3) T-shirts of fleece of polo’s voor alle medewerkers KFCK tegen gunstprijs aan te kopen => geeft extra
uitstraling als vereniging. (Nick en Gilbert)
4) Gezocht : kandidaat om een supporterslijst aan te maken ?:
• Alle supporters, trainers, spelers uitnodigen via website of persoonlijk aanschrijven.Supporterslijst
aanmaken met naam/adres/e-mail kan gebruikt worden voor latere mededelingen of uitnodigingen.
5) Club 99 zal in volgend seizoen 2 maal het huidige principe doorgaan (chique menu) en ook 2 keer per
seizoen met een dagmenu (steak,kip,enz.?) voor ieders.
De club 99 gebruiken we ook voor de sponsors + schenkers v.d wedstrijdbal te ontvangen voor een
natje en een droogje.
6) Quiz 2014 was ook een groot succes en dit te verdienste van Jan Van Dessel en familie.
Er is aan de supportersraad gevraagd om volgend jaar mee te werken aan de organisatie, Jan zorgt
nog wel voor de inhoud van de quiz.
7) Varia: - alternatief voor hamburgerkraam interne keuken : hotdogs , soep en boulette
(Croque monsieurs?)
- Volledige gemeente subsidie van bijbouw gekregen. Laatste gedeelte.
- gezocht kandidaten: aanstelling terrein verantwoordelijke => géén opwarming op A-Terrein

- wedstrijden Rode Duivels wk => live uitzenden in chalet KFCK : café Belgica.
-Aanvang werken velden na voetbalstage en penaltykoning. A veld is al reeds gedrest.
-Reclame inschuif bordjes maken voor activiteiten op KFCK .
-Werkvergadering wordt georganiseerd in pinkster weekend.
(Hoe meer vrijwilligers, meer afgewerkte werken)=> zaterdag 7 juni en zondag 8 juni 2014

