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Nieuws uit onze kring 
 
 We willen het jong getrouwd koppel Nick Mussche en Laetitia De Laet feliciteren met hun 

huwelijk op 14/07/14. We wensen de jonggehuwden het allerbeste toe ! 
 

 Proficiat aan Mathias Carrein met zijn formatie voor 1e provinciale. Veel succes ! 
 

 Johan De Zutter heeft zijn promotie naar 3B eindelijk beet. Proficiat, Johan. 
 

 Twee van onze leden hebben besloten het fluitje voor onbepaalde tijd op te bergen. Zo gaat 
Yaremma zijn “spelerscarrière” bij K.Wolvertem SC tijdelijk voorrang geven. Dirk Moriau gaat 
zich dan weer toeleggen op een “trainerscarrière” bij de dames van SK Leeuw. We wensen 
beiden alvast het beste toe en natuurlijk blijven jullie van harte welkom op de vergaderingen. 
 

 Glenn Siebens werd afgelopen week operatief verlost van een ingegroeide teennagel. We 
wensen je een voorspoedige revalidatie.  

 
 Alle leden van SVK die deelnamen aan de fysieke testen op zaterdag 23/08 slaagden met brio. 

Dikke proficiat aan allen ! 
 

 Het lidgeld blijft behouden op 20€/lid. Het bestuur besliste unaniem om, net zoals vorig 
seizoen, opnieuw 2€ per betalend lid te schenken aan een goed doel. Dit seizoen viel de keuze 
op vzw Levenslust te Schepdaal. 
 

 Uw mutualiteit betaalt een deel van het lidgeld – of zelfs het volledige bedrag – terug.  
(mutualiteit afhankelijk). Voor terugbetaling geldt echter dat elk ingediend formulier imperatief 
afgestempeld dient te zijn door een clubstempel. Het noodzakelijke formulier zal klaar liggen 
op de 1ste ledenvergadering van september. Licht onze secretaris vooraf in bij welke mutualiteit 
je aangesloten bent zodat hij de nodige formulieren kan klaarmaken. 

 
 
Einduitslag reglementen kwis 2013-2014 
 
1. Johan Deville 
2. Steve Gilson 
3. Michael Troch 
 
 
Jarigen in onze kring 

 
Vanaf dit seizoen willen we, via ons Pajotterke, onze jarige leden in the picture zetten. 
Volgende leden worden gevierd in september: 
- 04/09 : Frans Gillis (’87) 
- 05/09 : Dimitry Mestiaen (’75) 
- 14/09 : Freddy Ferré (’46)  
- 20/09 : Kevin Respillieux  
- 22/09 : Bart Blom (’66) 
- 24/09 : Johnny Bracke (’69) 
- 27/09 : Michael Troch (’81) 
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Samenstelling bestuur 
 

Voorzitter :  Rudy Olivier Censor : Emiel Moonens 

Ondervoorzitter : Jozef Tielemans Feestleider : Jozef Tielemans  

Secretaris : Gilson Steve Bestuurslid :  Bram Demeur   

Schatbewaarder : Kris Vanderhaegen Webmaster :  Michael Troch 

 
 
Allerlei 

 
 De cursus voor de scheidsrechters van jeugd en reserven gaat door op dinsdag 09/09/2014 

om 20h in ons lokaal “Dravershof” te Pepingen. 
 

 Op zondag 21 september 2014 heeft de autoloze zondag plaats in de 19 gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

 Elke dinsdag vinden er opnieuw specifieke trainingen plaats voor ref’s en AR die vrijwillig hun 
conditie willen verbeteren of op peil houden. Deze trainingen, geleid door Yvan Longin, staan 
open voor alle categorieën en verlopen in een sportieve en vriendschappelijke sfeer.  Om 
organisatorische redenen graag een seintje vooraf naar Yvan (0479/88.75.00). 
Adres : Jeugdopleidingscentrum van RSC Anderlecht, Olympische Dreef 1, Anderlecht 
 
 

Secretariaat SVK Pajottenland  
 
Steve Gilson 
Rue du Moulin 40 te 7830 Hoves 
Tel : 02/395.62.71 
Mobiel : 0499/62.13.34 
Mail: steve.gilson@dvvlap.be - steve_gilson@hotmail.com  
 

 
Uitnodiging 

 
De uitdeling van de scheidsrechterskaarten vindt plaats op  

vrijdag 29 augustus om 20h  
in de kantine van KFC Wambeek , Cmp. Stenebrugstraat, 1741 Wambeek. 

 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Uitdeling scheidsrechterskaarten + onderrichtingen door de heer Koen De Lange, 1ste 

ondervoorzitter PSC Brabant 
- Uitdeling ledenkaarten en betaling lidgeld (20€) 
- Allerlei 
 


