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Nieuws uit onze kring 
 
 Goed nieuws voor SVK want Kevin Respilieux en Jimi Derriks hebben de overstap naar de 

namiddag gemaakt. We wensen hen veel succes toe ! 
 

 Spijtig genoeg heeft Kevin Debremaeker een punt gezet achter zijn scheidsrechtercarrière om 
zich volledig te kunnen focussen op de atletiek. Veel succes in je verdere sportloopbaan.   

 
 Jan Van Roy zit voor zijn studies 3 maanden in de prachtige stad Rijsel. We weten nu niet of 

we hem de nodige studie- of avondvreugde moeten toewensen . 
 
 Frans Gillis zit geblesseerd thuis met een kwetsuur aan het scheenbeen. We wensen je een 

spoedig herstel toe en hopen je zo snel mogelijk terug op de voetbalvelden te zien ! 
 

 Nieuw mailadres van onze voorzitter = voorzitter@svkpajottenland.eu   
 

 De datum van ons eindeseizoensweekend werd vastgelegd op 30 & 31 mei 2015. Het bestuur 
dient de locatie nog te bepalen.  

 
 Leden die hun lidgeld (20€) nog niet betaalden kunnen deze, tijdens de ledenvergadering, bij 

de secretaris betalen. Je lidgeld kan eveneens betaald worden via overschrijving op 
rekeningnummer BE80 9791 6815 6777. Bijhorende formulieren om het lidgeld terugbetaald te 
krijgen van je mutualiteit zijn beschikbaar bij de secretaris. 
 

 
 
Rechtzetting 
 
 In tegenstelling tot wat vermeld staat op de lidkaarten is onze sponsor,  Bloemenspecialist Van 

den Broeck Mark, Kerkplein 34 te Ruisbroek steeds gesloten op maandag. 
 

 
 
Jarigen in onze kring 

 
Volgende leden worden gevierd in november: 
- 12/11 : Marcel Moriau (’33) 
- 24/11 : Glenn Siebens (’97)  
- 29/11 : Cedric Van Nijverseel (’97) 
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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 gepland op 15/11/14 werd 
geannuleerd. Ook deze voorzien op 29/11/14 voor de scheidsrechters geklasseerd in 3B,3C,3D 
en F3 werd geannuleerd. 

 
 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 17 oktober 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 : Bert Vermeiren , secretaris KVV Vlaams –Brabant  
- Allerlei 
- Betalen lidgeld (20€),uitdeling ledenkaarten en document mutualiteit. 
 


