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Seizoen 2018-2019 
 
Beste Speelster en Speler, 
 
Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur. Om goed van start te kunnen gaan, bezorgen we jullie 
alvast de nodige informatie omtrent trainingen, inschrijvingen, etc. 

 
1. Lidgeld 2018-2019 

 

PLOEG VOLLEDIG SEIZOEN (’18-’19) HALF SEIZOEN 
(VANAF 01/2019) 

GENTS 
€ 180  

(betaling voor 31/08/2017 is bon twv. 
10 euro op merchandising) 

€ 140 

QUEENS (vanaf 16j) 
€ 180 
(betaling voor 31/08/2017 is bon twv. 
10 euro op merchandising) 

€ 140 

YOUNGSTERS (U18) 
€ 180 
(betaling voor 31/08/2017 is bon twv. 
10 euro op merchandising) 

€ 140 

KADETTEN (U16) € 120* € 100* 

JUNIORS (U14) € 120* € 100* 

BENJAMINS (U12) € 120* € 100* 

SUPER BIKKELS (U10) € 100* € 80* 

BIKKELS (U8) € 100* € 80* 

MINI BIKKELS (U6) € 100* € 80* 

RECREATIEVE SPE(E)L(ST)ERS € 30 € 30 

*Nieuwe ingeschreven leden seizoen 2018-2019 ontvangen een gratis bal en bit 
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Opmerking:  
Spelers die tijdens het seizoen willen overgaan van Legends naar Gents of Queens, kunnen dit doen, 
mits betaling van de toeslag. 
 
U kunt deze betaling uitvoeren cash via een bestuurslid ( zie contactgegevens onderaan) of,  
bij voorkeur, via overschrijving op onderstaande gegevens: 

 
Rugbyclub Curtrycke VZW 
Ten Houte 13 
8500 Kortrijk 

 
IBAN BE32 7380 1515 9102 
BIC KREDBEBB 
Mededeling: Lidgeld + (naam) 
 

2. Medisch attest 2018-2019 
 

Achteraan vindt u een lijst van de spelers/speelsters die aan een vernieuwing van hun medisch attest 
toe zijn. 

 
Graag vragen wij jullie om het medisch attest door te geven aan onze secretaris, Eveline Mintjens. Dit 
kan door deze in te scannen en door te mailen naar secretaris@curtrycke.be (voorkeur) of door deze 
te deponeren in de daartoe voorzienen bus aan onze materiaalcontainer op de Weimeersen. 

 
Zowel de Rugbybond maar vooral ook onze trainers willen een logboek opstellen met de medische 
achtergrond van elke speler of speelster. Mocht je hier info willen delen, dat natuurlijk discreet zal 
worden behandeld, gelieve deze, onder gesloten omslag, bij het medisch attest te voegen. 

 
3. Licentie 2018-2019 

 
Om een recreatieve of competitieve licentie te kunnen aanvragen bij de Vlaamse Rugbybond dienen 
zowel het lidgeld als het medisch attest in orde te zijn. Zolang beide zaken niet samen in orde zijn, 
wordt er geen licentie toegekend. Gelieve deze zaken dan ook zo snel mogelijk in orde te brengen. 
(Ten laatste op woensdag! Medische attesten die NA woensdag worden bezorgd, zullen niet meer 
verwerkt worden voor het weekend) 

 
 

4. Clubkledij 
 

Dit jaar wordt er opnieuw aan jullie gevraagd om op alle officiële clubactiviteiten, bv. Wedstrijden, 
openingsweekend, etc. naar buiten te treden als één club, dit door het dragen van onze officiële 
clubkledij. 
Aan alle spelers wordt er gevraagd om een blauwe polo met hoodie te dragen.  

 
Het bestuur, trainers en ploegverantwoordelijken dienen dezelfde clubkledij te dragen zoals anders, 
nl. het witte hemd en de navy trui. 

 

Vanaf de open trainingsdag op 24/08/2018 zullen er mogelijkheden zijn om deze clubkledij te passen 

en om jullie maten op te geven. 

Vanuit het bestuur wordt dit ook als een vorm van discipline ervaren. Deze clubkledij is dan ook 

verplicht voor iedereen. 

mailto:secretaris@curtrycke.be
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5. Trainers en trainingsdagen 
 

Een club zonder trainers is geen club. We zijn dan ook fier dat we voor alle teams onderlegde en 
gedreven trainers mochten vinden voor het komende seizoen. 
 
Graag even een voorstelling van onze trainers: 
 

Ploeg Training Wedstrijd Trainers 

GENTS 
Woensdag 19u30 – 21u30 
Vrijdag 19u30 – 21u30 

Zondag 15u00 
T1: Olivier Ciers 
T2: Jeroen Indevuyst 

QUEENS 
Dinsdag 19u30 – 21u30 
Vrijdag 19u30 – 21u30 

Zaterdag 15u00 
T1: Olivier De Bie 
T2: Simon Canfyn 

YOUNGSTERS 
Dinsdag 19u30 – 21u30 
Donderdag 19u30 – 21u30 

Zaterdag  T1: Olivier Ciers 

U16 
Dinsdag 18u30 – 20u00  
Donderdag 18u30 – 20u30 

Zaterdag 
T1: Louise Maes 
T2:Lieselot Debaes 

U14 
Dinsdag 18u30 – 20u00 
Donderdag 18u30 – 20u00 

Zaterdag 
T1: Louise Maes 
T2: Lieselot Debaes 

U12 
Dinsdag 18u00 – 19u30 
Zaterdag 10u00 -11u30 

Zaterdag 
T1:Davy Warnez 
T2:Kristof Huyghe 

U10 
Dinsdag 18u00 – 19u30 
Zaterdag 10u00 – 11u30 

Zaterdag 
T1: Bjorn Torsy 
 

U8 Zaterdag 10u00 – 11u30 Zaterdag 
T1: Charlotte Speybrouck 
T2: Simon Canfyn 
T3 :Margo Germonprez 

U6 Zaterdag 10u00 – 11u00 Zaterdag 
T1:Emmy Louage 
T2:Yoni Van Asten 
T3:Mathil Rosseel 
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6. Bestuur 
 

Bij deze nog even de voorstelling van ons bestuur voor het jaar 2017-2018. 
 

Dominique Deschietere 
Voorzitter 

VOORZITTER@CURTRYCKE.BE 
 

Eveline Mintjens 
Secretaris 

secretaris@curtrycke.be 
 

Ruben Grillet 
Penningmeester 

penningmeester@curtrycke.be 
 

Michael Hollanders 
Sportief Verantwoordelijke & Events 

michael.hollanders@curtrycke.be 
 

Communicatieverantwoordelijke  
communicatie@curtrycke.be 
 

Magteld Leys 
Bestuurslid  

Magteld.Leys@curtrycke.be 
 

 
Ook dit jaar opnieuw wordt het bestuur bijgestaan door een werkgroep voor ieder team. 
 
Deze werkgroepen vergaderen door het jaar, rond hun respectievelijke werken. Bij vragen, kan u zich 
steeds richten tot de verantwoordelijken van deze werkgroepen indien jullie vragen zouden hebben 
betreffende jullie team. 
 
Enkele keren per jaar komen de werkgroepen samen met het bestuur om alle lopende zaken te 
bespreken en om het bestuur te ondersteunen in de totale organisatie van de club. 
 

Gents – Jeroen Indevuyst gents@curtrycke.be 

Queens – Daphné Dewitte queens@curtrycke.be 

Jeugd – Machteld Leys jeugd@curtrycke.be 

 
Laat er ons met zijn allen tegen aan gaan voor een uitstekend, sportief en leuk seizoen. 
 
Bedankt aan alle vrijwilligers, trainers, sympathisanten voor hun niet aflatende inzet. 
 
 
 
 
 
 
 
Jullie voorzitter, 
Dominique Deschietere 
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Bijlage  
 
De medische attesten voor volgende personen dienen vernieuwd te worden: 
 

SENIOREN 

Vanhaelewijn Pieter Antkowiak Roman 

Torsy Bjorn Servayge Maarten 

Indevuyst Jeroen Knockaert Matthijs 

Kowalcyk Marcin Vanoverberghe Tom 

Van Den Eynde Tim Vermeersch Jelle 

Tomme Florian Eggermont Julien 

Mertens Merlijn  

QUEENS 

Rogge Eva Debaes Lieselotte 

Houthaeve Laura Louage Emmy 

Detollenaere Ine Germonprez Laura 

Germonprez Margo Derycke Ella 

Bonte Lore Theuninck Delphine 

Decorte Marie Veelaert Ellen 

Van Asten Joni Louage Febe 

Louage Sien Louage Femke 

Balcaen Merel De Geest Céline 

Caudron Mélodie Swiers Hanne 

Swiers Sarah Verdonck Elise 

Van Troys Laura  

JEUGD 

Kendall Lloyd Desmet Jo 

De Ruyck Sverre Vanhuyse Ruben 

Valcke Gaëtan Eelen Thomas 
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Medische achtergrond speler/ speelster (indien van toepassing) 

 
De medische geschiedenis is vertrouwelijk en kan enkel ingezien worden door de secretaris en de 
trainer (+ verantwoordelijke jeugdwerking indien van toepassing) van de desbetreffende ploeg. 

 
Naam speler/ speelster:……………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode + Gemeente: ……………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Eerste contactpersoon bij ongeval + contactgegevens: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Medische geschiedenis (hartziekten, epilepsie, … - zaken die voor de trainer en voor de hulpdiensten 
belangrijk kunnen zijn tijdens de behandeling na een sportongeval) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gelieve het ingevulde document onder gesloten omslag terug te bezorgen aan de secretaris van de 
club (via de brievenbus aan de container) 

 


