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Nieuws uit onze kring 
 
• De datum van ons eindeseizoensweekend werd vastgelegd op 30 & 31 mei 2015. Het bestuur 

dient de locatie nog te bepalen.  
 

• Glenn Siebens revalidatie verliep heel spoedig, hij staat ondertussen al terug op het veld.  
 

• Ronald Speltens maakt opnieuw deelt uit van het actief scheidsrechterskorps na een 
heupoperatie in mei 2014. We wensen je verder een seizoen gespaard van fysieke kwaaltjes. 

 

• Na de heup van Jean-Marie Van Belle werd ook deze van Godelieve onder handen genomen, 
we wensen haar een spoedig herstel toe ! 

 
• Kris Vanderhaegen gaat zijn broek opnieuw verslijten op de schoolbanken. Als hij slaagt in zijn 

3-jarige avondopleiding elektromechanica krijgt hij naar het schijnt een kus van juffrouw Greet. 
 

• De formule van de actualiteitskwis werd behouden. In plaats van elke maand 1 winnaar te 
belonen met een korf streekproducten zal de kring in december (uitslag sept + okt + nov) en 
in mei (uitslag feb + maa + apr) telkens de eerste 3 winnaars belonen met een geschenk. 

 

• 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). Het noodzakelijke formulier voor terugbetaling 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. 

 
 

Zoekertje 
 
• Lois Otte zoekt scheidsrechters en AR voor een internationaal  toernooi 

- do 6/11 (1Ref + 2AR) – vr 7/11 (2Ref + 4AR) – za 8/11 (1Ref + 2AR) 
- start wedstrijden 9h15, laatste wedstrijd 14h 
- zeer correcte vergoeding + blokken 
Beschikbaarheid zo snel mogelijk doorbellen naar Lois (0474/31.21.37) 

 
 

Jarigen in onze kring 
 

Volgende leden worden gevierd in oktober: 
- 01/10 : Yves Van Cauwenberghe (’67) 
- 08/10 : Pepijn Vanhee (’80)  
- 16/10 : Lois Otte (’86) 
- 24/10 : Serge Van Horenbeeck (’52) 
- 27/10 : Dirk Moriau (’64) 
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Allerlei 

 

• De cursus voor de scheidsrechters geklasseerd in 1A,1B, F1,2A,2B,F2  en 3A en voor de 
assistent – scheidsrechters geklasseerd in 7A1,7A2 en 7B1 vindt plaats op 15/11/14 om 9h30 
in het Bondsgebouw. 
 

• Op 29/11/14 om 9h30 vindt in het Bondsgebouw de cursus plaats voor de scheidsrechters 
geklasseerd in 3B,3C,3D en F3. 

 
• 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 volgende ledenvergadering vindt plaats op  
vrijdag 19 september om 20h  

in ons lokaal cafe Dravershof , Ninoofsestwg 94 , 1670 Pepingen. 
 

De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Reglementen kwis (Emiel Moonens) 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Actualiteitskwis (Marcel Moriau) 
- Gastspreker : Steven Bellemans, Liedekerkenaar en BLOSO medewerker en … 
- Allerlei 

- Betalen lidgeld (20€),uitdeling ledenkaarten en document mutualiteit. 

 


