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Nieuws uit onze kring 
 

 Op 26 januari verloor Lisette Lauwers, vrouw van Freddy Ferré, moedig maar onherroepelijk haar 
laatste gevecht. Langs deze weg betuigen wij Freddy ons medeleven en onze oprechte 
deelneming. Heel veel sterkte tijdens deze zeer moeilijke periode. 
 

 Rita, de vrouw van Koen De Lange, heeft een operatief ingrepen achter de rug. Wij wensen haar 
een voorspoedig herstel. 

 
 Naar wij vernamen heeft ons lid, Daniel Cools, zijn knieschijf gebroken. Ook hem wensen we een 

complicatieloos spoedig herstel toe. 
 

 De speciale editie van de voetbalquiz “De Belgen op het WK” tijdens onze nieuwjaarsreceptie was 
een schot in de roos. Gezien de vele positieve reacties is dit zeker voor herhaling vatbaar. 

 
 Zowel Steve Gilson (2de provinciale) als Rudi Van Parys (3de provinciale) hebben hun formatie met 

succes beëindigd. Proficiat met jullie welverdiende promotie !  
 

 Tijdens de ledenvergadering van december en januari mochten we een aantal zeer jonge 
scheidsrechters van amper 16j begroeten : Kevin Debremaeker uit Halle, Cedric Van Nijverseel uit 
St-P-Leeuw en Glenn Siebens uit Beersel. Welkom in onze kring. 

 
 
Nieuws uit het bestuur 

 

 Laurent Persoons heeft, met onmiddellijke ingang, ontslag genomen uit het bestuur. Het is dit 
seizoen al de 2de maal dat Laurent zijn ontslag aanbiedt. De 1ste maal wist de voorzitter Laurent 
te overhalen zijn ontslag in te trekken. Maar naar aanleiding van onderstaande argumentatie 
nopens zijn ontslag heeft het bestuur besloten zich neer te leggen bij zijn ontslag.  
Dixit Laurent: “Mijn fut is er uit, de motivatie is kwijt … ik neem niet deel aan de kwissen en de 
zaken over de voetbal kunnen me niet meer boeien … dan denk ik dat het tijd is om te gaan ipv  
er negatief bij te zitten … als herinnering neem ik de toffe activiteiten, weekends en vrolijke 
bestuursvergaderingen mee”. 
Wij willen namens het bestuur, maar ook namens alle leden, Laurent bedanken voor al die mooie 
herinneringen die hij ons achterlaat, voor alle georganiseerde activiteiten die steeds tot in de 
kleinste details uitgewerkt waren, voor zijn jarenlange toomloze inzet voor de kring hoewel hij al 
jaren geen scheidsrechter meer was en, last but not least, voor de professionalisering die hij in 
het bestuur heeft gebracht. VAN HARTE BEDANKT LAURENT !!! 

 
 Het bestuur heeft bewust geopteerd om geen nieuwe tussentijdse verkiezingen te organiseren 

omdat zij, met het eetfestijn in het verschiet, momenteel een andere prioriteit heeft.  
De functies binnen het bestuur worden tot het einde van het seizoen als volgt herverdeeld : 
- Rudy Olivier : voorzitter & secretaris ad interim 
- Emiel Moonens : ondervoorzitter & censor ad interim 
- Kris Vanderhaegen : schatbewaarder 
- Jozef Tielemans : feestleider 
 

 In de rand van het ontslag van Laurent viel er ook positief nieuws te rapen. Immers, het bestuur 
heeft beslist over te gaan tot de coöptatie van Bram Demeur, Steve Gilson & Michael Troch.  
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Nieuws ivm met ons eetfestijn van 04/04 & 05/04  

 
 Vraag op tijd je verlof aan bij de KBVB via jullie e-kickoff 
 Eetkaarten, affiches en uitnodigingen kun je bekomen bij Kris Vanderhaegen 
 Wij zijn nog op zoek naar 10 waardevolle prijzen voor onze sneltombola 
 Fiscale attesten (vanaf 50€) voor sponsoring op onze onderleggers kan je vanaf nu bekomen bij 

onze secretaris ad interim of onze schatbewaarder. Uiterlijk op 09/03 moet alle sponsoring in het 
bezit zijn van Rudy Olivier. 

 In bijlage vinden jullie de personeelsbehoefte voor die 2 dagen. Vorig jaar konden wij beroep 
doen op voldoende enthousiaste en gemotiveerde leden en sympathisanten. Ook dit jaar rekenen 
wij er op dat alle leden zich engageren om minstens 1 dienst beschikbaar te zijn voor één van 
openstaande taken. Graag je beschikbaarheid alsook je voorkeur(en) wat mogelijke taken betreft 
kenbaar te maken aan onze voorzitter en dit uiterlijk op zondag 09/03.  

 
 
Secretariaat SVK Pajottenland  

 
Rudy Olivier 
Egelstraat 27, 1700 Dilbeek 
svk.pajottenland@telenet.be 
0473/698.521 
 

 
Allerlei 

 
 Wij vernamen het plotse overlijden van Clement Van Steertegem op 02/02/14 (61j). Onze kring 

mocht Clement Van Steertegem ontvangen als gastspreker op 18/02/11. Rust in vrede Clement. 
 
 

Uitnodiging 
 
 

Onze ledenvergadering van december vindt plaats op 
vrijdag 21/02 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) 
- Actualiteiten kwis 
- Gastspreker : Sandra De Kerf met haar R.O.M. project voor/door scheidsrechters 
- Allerlei 
 
We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega’s 
en/of opleiders behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 
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