Medische begeleiding
Kinesitherapie-Revalidatie De Bleser sportmedisch Centrum
1ste contactpersoon: Dorien Van Gool
2de contactpersoon: Peter De Bleser
Tel: 03/899 04 33

Voor vragen kunt U steeds terecht bij iemand van
onze jeugdafdeling:


Ronny Cools (jeugdvoorzitter)
0473/72 53 35
ronnycools188@hotmail.com



Johan Verelst (jeugdcoördinator TVJO)
0475/90 10 17

- Behandelingen kiné na afspraak
- Blessurepreventieve screening na afspraak

verelst_johan@hotmail.com


Jensen Cools (kernraad jeugd/beheerraad)

Voorstelling
FC Oppuurs

0475/56 28 19
Informatie

jensen.cools1@telenet.be


Rudi Vloebergh (kernraad jeugd)

Je kunt het reilen en zeilen van onze club op
verschillende manieren volgen:



Gunter Van Assche (kernraad jeugd)

Via onze website www.fcoppuurs.be



Kristel Verelst (kernraad jeugd)



Edy De Groof (kernraad jeugd)



Marc De Maeyer (verantwoordelijke
kantine)



Hier vind je alle nuttige informatie ivm
wedstrijden, trainingsdagen en -uren,
activiteiten, club info, wegbeschrijving,
contactgegevens, formulieren…


Via onze Facebook pagina
https://www.facebook.com/fcoppuurs blijf je
op de hoogte van alle evenementen,
nieuwtjes, krantenartikelen, foto’s…
Vergeet niet om onze Facebook pagina te
‘liken’ zodat u automatisch geïnformeerd
wordt.

Welkomstbrochure

rudi.vloebergh@skynet.be
guntervanassche@skynet.be
kristelverelst905@hotmail.com
edy.de.groof@telenet.be

chris.marc01@outlook.com
Onze (kleine) kantine is elke weekdag geopend
vanaf het begin van de trainingen.
U kunt de kleine kantine bereiken op het nummer
03/889 81 00.
Wil jij deel uitmaken van onze club of een
helpende hand uitsteken tijdens één of meerdere
activiteiten, laat gerust iets weten aan één van
onze bestuursleden of trainers!

Seizoen 2018/2019

Onze club…

Problemen?

Kledij

FC Oppuurs met stamnummer 8765 werd op 17
mei 1981 boven de doopvont gehouden ter
gelegenheid van de oprichtingsvergadering van de
VZW F.C. Oppuurs en staat sinds jaar en dag
bekend om haar jeugdwerking.

Ook met specifieke problemen met uw zoon of
dochter kan u bij ons terecht, via onze
ombudsman Marc De Maeyer
(chris.marc01@outlook.com).

De clubkleding is van het merk “Jartazi”

Marc is in principe ook elke trainingsdag aanwezig
in de kleine kantine.

In het lidgeld is inbegrepen:

Wij dragen de kwaliteit van onze jeugdwerking
hoog in het vaandel wat resulteert in het feit dat
onze seniorsploeg uit verschillende spelers bestaat
die hun jeugdopleiding doorlopen hebben bij FC
Oppuurs. We zien ook dat indien spelers de club
verlaten om in een hogere reeks te gaan spelen ze
dikwijls daarna terug naar de club komen waar het
voor hen allemaal begon.
FC Oppuurs wil bijdragen tot de zelfontplooiing en
sportieve ontwikkeling van haar leden; een
kindvriendelijke organisatie zijn; voor alle leden en
supporters een warme, sfeer- en begripvolle club
zijn waar het leuk is om te vertoeven, om samen
voetbalsport te beoefenen en/of te beleven;
fierheid nastreven ten behoeve van de sponsors.
Dit en onze ambitie staan vermeld in onze missie.
Recent samenwerkingsakkoord met eersteklasser
Waasland-Beveren toont aan dat onze club in
opmars is. Door dit samenwerkingsakkoord krijgen
we de gelegenheid om onze gediplomeerde
trainers nog extra ervaring te laten opdoen.

Wij vragen dat onze spelers het volledige
trainingspak van FC Oppuurs dragen tijdens de
wedstrijden.


Trainingspak in de clubkleuren van FC Oppuurs
(groen/zwart) zijnde:
Trainingsvest (artikel 1041) twv €29
Trainingsbroek (artikel 1036) twv €24

Lidgeld

Optioneel zijn ook verkrijgbaar:
Het lidgeld bedraagt:


€150 voor spelers vanaf U6 tem U7



€210 voor spelers vanaf U7 tem U9



€230 voor spelers vanaf U10 tem U13



€250 voor spelers vanaf U15 tem U17



In het lidgeld zit voor de spelers een volledig
nieuw trainingspak tem U17 (zie lijst bij
hoofdstuk ‘Kledij’)



Indien er meerdere spelers van eenzelfde
gezin aangesloten zijn bij FC Oppuurs betaalt u
vanaf het 2e kind €20 minder lidgeld.

Dit bedrag schrijft u dan over aan FC Oppuurs:



Regenvest (artikel 2040) prijs €31



Sweater (artikel 1042) prijs €29



Voetbalzak (artikel 8040-seniors) prijs €36



Voetbalzak (artikel 8040-junior) prijs €31



T-Shirt (artikel 4040) prijs €25



Polo (artikel 4041) prijs €28



Voetbalkousen (artikel 5000) prijs €9

Op de kledingstukken worden vooraan logo FC
Oppuurs + voornaam van de speler gedrukt en zijn
inclusief in bovenvermelde prijzen.
Tijdens de infoavond op onze club is er ook steeds
een pasdag voor de kledij.
Pasdagen worden ter plaatse op de club
georganiseerd op volgende data:



IBAN BE 09 7310 4573 4057

Wij hebben minstens 1 ploeg in alle jeugdreeksen
wat redelijk uniek is voor een gemeente met
slechts een 1600-tal inwoners. We mogen dan ook
regelmatig spelers verwelkomen van omliggende
gemeentes.



BIC KREDBEBB



Vrijdag 8 juni 2018 van 17u tot 20u



Vermelding “lidgeld” + “familienaam” +
“voornaam” + “geboortedatum” van de
speler



Woensdag 5 september 2018 van 16u tot 19u

De beheerraad van de club is samengesteld uit 8
bestuursleden terwijl de kernraad jeugd eveneens
samengesteld is uit 8 leden.

Vergeet niet dat je een gedeelte van het lidgeld
kunt recupereren via de mutualiteiten!

Wij hopen dat jullie zich snel “thuis” voelen in onze
club!
Indien u verdere vragen heeft, aarzel dan niet om
iemand van onze bestuursleden of medewerkers te
contacteren. Indien u dit liever via email doet kan
dit via fcoppuurs@telenet.be

Je vindt deze formulieren ook op onze website
onder de rubriek “Formulieren”.

Indien u hier niet aanwezig kunt zijn kunt u ook
nog altijd terecht in de winkel waar steeds
pasmaten voorradig zijn. Deze winkel is T-Press en
vindt u in de Pedro Colomalaan 4 te 2880 Bornem.
Vermeld zeker dat u lid bent van FC Oppuurs en
dan krijgt u 20% clubkorting.
U kunt ook steeds bestellingen doorgeven aan de
trainer of afgevaardigde.
Van zodra de bestelling geleverd wordt zal u
gecontacteerd worden en zal gevraagd worden om
de bestelde goederen te betalen bij ontvangst.

