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Nieuws uit onze kring 
 
 De bestemming van ons eindeseizoenweekend dat doorgaat op 30/05 & 31/05 zal aanstaande 

vrijdag, via een presentatie, bekend gemaakt worden. 
 
 36 Leden schreven zich in voor de spaghetti van aanstaande vrijdag.  
 
 Heugelijk nieuws binnen onze kring; Mila Negreiros is op 02/11/14 bevallen van een 

dochtertje, Victoria genaamd. Mama en kind stellen het goed.  
 

 Ook Mathy De Slachmeulder heeft er voor gezorgd dat de familie SVK uitbreidt. Op 01/12/14 
werd hij vader van een flinke zoon die luistert naar de naam Finn. 

 
 Jarne Vellemans is een tijdje out geweest met een ontsteking aan de adductoren. De 

revalidatie verloopt voorspoedig. Na de winterstop zal hij normaal opnieuw van de partij zijn.  
 

 Onderstaand nieuwe mailadressen zijn vanaf heden actief: 
- voorzitter Rudy Olivier: voorzitter@svkpajottenland.eu  
- ondervoorzitter Jefke Tielemans: ondervoorzitter@svkpajottenland.eu  
- secretaris Steve Gilson: secretaris@svkpajottenland.eu  
- jeugd coördinator Bram Demeur: jeugd@svkpajottenland.eu 
- webmaster Michael Troch: webmaster@svkpajottenland.eu  
 
Gelieve deze nieuwe mailadressen vanaf nu te gebruiken.  

 
 Leden die hun lidgeld nog niet hebben betaald kunnen deze betalen bij de secretaris. 

Bijhorende formulieren van de mutualiteit voor het terugbetalen van het lidgeld zijn eveneens  
beschikbaar bij de secretaris. 

 
 

 
Allerlei 

 
 Op initiatief van de GAB spelen we in 2015 2 voetbalwedstrijden tegen onze Brussels collega 

scheidsrechters. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Bram Demeur. De eerste wedstrijd 
zal plaatsvinden op 16/1/15 op het veld van Evere. De terugwedstrijd zal plaatsvinden in 
maart op een voetbalveld in het Pajottenland. 
 

 Dit jaar zal ons eetfestijn plaatsvinden op 27 & 28 maart 2015. Vergeet niet tijdig verlof aan te 
vragen bij de KBVB (om mee te komen helpen) ! 

 
 Scheidrechters die interesse hebben in een nieuwe uitrusting kunnen terecht bij Michael Troch 

voor interessante prijzen. 
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Jarigen in onze kring 
 

Volgende leden worden gevierd in januari : 
- 05/01 : Steve Gilson (’88) 
- 09/01 : Johan Deville (’55) 
 
 

 
Secretariaat SVK Pajottenland  

 
Steve Gilson 
Rue du Moulin 40 te 7830 Hoves 
Mobiel : 0499/62.13.34 
Mail: secretaris@svkpajottenland.eu   
 
 

 
Uitnodiging 

 
De volgende ledenvergadering vindt plaats op  

vrijdag 19 december om 20h  
in ons Zaal de Vrede, Dorpsstraat 28, 1755 Gooik. 

 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Prijsuitreiking winnaars actualiteiten quiz sep - okt -  nov 
- Tussenstand reglementenquiz (Emiel Moonens) 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Spaghetti aangeboden door Geert, zaakvoerder van De Vrede 
- Presentatie eindeseizoen weekend 
- Allerlei 
- Betalen lidgeld (20€),uitdeling ledenkaarten en document mutualiteit 
 
 
 

 
In naam van het bestuur wens ik jullie allen, 
tijd om van de kleine dingen te genieten, 
rust om stil te staan bij mooie momenten, 
sterkte om tegenslagen te overwinnen, 
vriendschap om je hart te verwarmen, 
humor om wat somber is in te kleuren, 
en een glimlach om elke dag mee te beginnen. 
Fijne feestdagen ! 
 
     De voorzitter 


