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U heeft uw zoon of dochter ingeschreven in onze
voetbalclub. Wij danken u voor het vertrouwen
dat u in ons stelt. Wat mag u van ons verwachten?
- een degelijke maar toch plezierige
voetbalopleiding. Om dit waar te maken laten wij
onze trainers cursus volgen bij de Vlaamse
Trainersschool en zetten wij alle medewerkers
ertoe aan bijscholingen te volgen. Wij hopen op
die manier binnen enkele jaren een groot aantal
spelers van eigen jeugd terug te vinden in ons
eerste elftal.
- een gepaste accommodatie. Onze locatie is
eerder klein, maar ons veld werd heraangelegd
met drainage, de kleedkamers en douches zijn
ruim. Vanaf dit seizoen is de kantine ook open bij
de trainingen op dinsdag– en donderdagavond.
- respect voor de multiculturele achtergrond
van onze spelers. Wij willen dat iedereen zich
thuis kan voelen in een club die wij bewust
‘familiaal’ willen houden. Daarom hebben wij
ook trainers en medewerkers van diverse afkomst.
Wij willen onze jeugd normen en waarden
meegeven om zo een brug te bouwen naar de
toekomst die gebaseerd is op respect voor zichzelf
en de anderen, fair-play, eerlijkheid en fierheid.

Wat verwachten wij van u ?

Trainingen

Kleding

Duiveltjes A, B, en C: enkel op woensdag van
14 u tot 15u30

Het allerbelangrijkste is dat u écht betrokken
bent bij de activiteiten van uw zoon/dochter!

Preminiemen: woensdag: van 17.00 u tot 18.30u
donderdag van 17.30u tot 19.00u

Kom regelmatig naar de trainingen kijken en

Miniemen :

zeker naar de wedstrijden. Uw kind speelt dan
veel beter!
Werk samen met de andere ouders van het team

Knapen :

Spreek onmiddellijk de trainer of een medewerker aan bij problemen.
Kom zeker naar de ouderavonden, desnoods met

Op de trainingen draagt de speler zijn (haar)

woensdag van 15.30u tot 17.00u

eigen kleding.

Scholieren :

dinsdag van 17.30 tot 19.00u
woensdag van 18.30u tot 20.00u

altijd het trainingspak van de club met de bijbehorende sporttas dat bij de inschrijving aan-

hand aanwezig te zijn.

gekocht wordt.

Wedstrijden

Let op ! Wanneer men de kleding van de club
draagt vertegenwoordigt men FC Merksem..

Duiveltjes, preminiemen en miniemen spelen op

Laat bij de wedstrijden de trainer coachen. De

Knapen en scholieren spelen op zondagvoormiddag.

Zorgt u er als ouder alstublieft mee voor dat de
kinderen de naam van FC Merksem eer aan
doen op straat, op de tram of bus door zich

kinderen geraken alleen maar in de war als de
ouders mee gaan coachen.

Op de laatste training van de week krijgen de spelers

Help mee het Nederlands als voertaal te gebrui-

een uitnodigingsbriefje voor de volgende wedstrijd

kaar allemaal verstaan!

Op weg van en naar de club draagt de speler

Voor de training dient de speler een kwartier op voor-

zaterdagvoormiddag.

afkomst en iedereen heeft er baat bij als wij el-

Voor shoes zorgen jullie zelf.

woensdag van 15.30u tot 17.00u

een tolk!

ken binnen de club. Wij hebben leden van allerlei

van de club: shirt + broek + kousen.

donderdag van 17.30u tot 19.00u

een regeling uit voor het vervoer van de spelers
bij verplaatsingen (om de 14 dagen).

dinsdag van 17.30u tot 19.00u

De wedstrijden worden gespeeld met tenues

met het uur waarop ze op ons terrein verwacht worden.
Gelieve stipt aanwezig te op het gevraagde uur zijn.

beleefd en netjes te gedragen.

