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2018: een jaar om te knallen!
Allereerst mijn allerbeste wensen aan alle zebra’s en alle zebra-supporters en zebra-sympathisanten.
2018 wordt niet zomaar een jaar, het moet het jaar worden waarin de zebra’s gaan knallen!
Onze jeugd knalt 2018 in!
Morgen zetten we traditiegetrouw het jaar goed in met de Kerstshow. Onze jeugd en de begeleiding
hebben hard gewerkt en veel gerepeteerd en zullen morgen weer het beste van zichzelf geven. Deze
show is elk jaar een waar spektakel, de verwachtingen zijn dus ook dit jaar weer hoog.
Opgelet, deze gaat niet door in Wommelgem, maar wel in Merksem. Parkeren is er niet eenvoudig,
probeer dus tijdig te vertrekken. De show start om 19.30 uur.

We knallen naar een nieuwe kantine!
We vieren dit seizoen ons 75-jarig bestaan, bovendien schieten de bouwwerken aan onze nieuwe
kantine goed op waardoor we binnenkort (binnen enkele maanden) eindelijk ook echt kunnen
verhuizen. We kijken er met zijn allen al lang naar uit… maar nu is het bijna zover.
Diegenen die graag nog eens een bezoekje brengen aan de werf, kunnen dit op zaterdag 13 januari,
voorafgaand aan het moment waarop we met de club Verloren Maandag vieren.
INFO VERLOREN MAANDAG




De club trakteert op zaterdag 13 januari haar leden op een worstenbrood of een appelbol,
vanaf 17.00 uur in de kantine. Niet-leden zijn ook welkom, maar betalen € 3.
Opgelet! Inschrijven moet bij Jeannine: jeannine.goris@telenet.be .
De kantine zal geopend worden om 15.45 uur zodat diegenen die het wensen, een
rondleiding kunnen volgen in de nieuwe kantine vanaf 16.00 uur, onder leiding van Marc Van
Leuven.

Laten we in 2018 ook sportief knallen!!!
Het dynamische spel van onze fanions en uiteraard de prima resultaten
zowel op het veld als in de zaal, stellen ons als bestuur erg tevreden.
Daarnaast blijft het onze ambitie om onze kerngroep nog verder te doen
groeien en de ambitie om een titel te grijpen, proberen waar te maken.
Aangezien de ‘klik’ tussen de huidige trainersstaf en de spelersgroep zeer
zeker aanwezig is en ook Jan De Jager gelooft in het feit dat deze groep nog
verder kan evolueren, zijn we als bestuur erg verheugd om jullie te kunnen
melden dat de samenwerking met Jan verlengd werd.
Ook Tanneke blijft mee aan het roer van onze kern.

Afgelopen jaar was reeds een topjaar voor onze club waardoor we in een erg positieve flow zitten. Er
wordt hard gewerkt door vele mensen om onze club te doen groeien en te professionaliseren.
Ik hoop dat we in 2018 op dit elan kunnen verder doen zodat we de beste club van België kunnen
blijven.
Evie

Zaalcompetitie
6/01/2018 11:30 U12 1A

BORGERHOUT/GW A

BOECKENBERG

Borgerhout - Plantin Moretus

6/01/2018 12:45 U12 2C

BORGERHOUT/GW B

FLORIANT B

Borgerhout - Plantin Moretus

6/01/2018 14:00 U14 1BGP

BORGERHOUT/GW

HOBOKEN/MERCURIUS Borgerhout - Plantin Moretus

7/01/2018 10:15 1STE GEW A

BORGERHOUT/GW 3

FLORIANT 3

Borgerhout - Plantin Moretus

7/01/2018 12:00 TOPLEAGUE C BORGERHOUT/GW C

FLORIANT C

Borgerhout - Plantin Moretus

7/01/2018 13:30 TOPLEAGUE B BORGERHOUT/GW B

FLORIANT B

Borgerhout - Plantin Moretus

7/01/2018 15:30 TOPLEAGUE A BORGERHOUT/GW A

FLORIANT A

Borgerhout - Plantin Moretus

7/01/2018 17:30 1STE GEW E

BORGERHOUT/GW 4

Putte - Gemeentelijke Sporthal

PUTSE 5

Vrijdag 26 januari – 20.00 uur: JAV + nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 26 januari 2018 gaat de JAV door om 20.00 uur in onze kantine.
Zoals de voorbije jaren zullen de resultaten van het afgelopen jaar worden voorgesteld aan de hand
van een presentatie en zal de stand van zaken van de nieuwe kantine worden toegelicht.
Aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie plaats en toasten we op het nieuwe jaar met een hapje en
een drankje.
Voorlopige agenda
 Verwelkomingswoord
 Overzicht bouw nieuwe kantine
 Verslag van de secretaris/wedstrijdsecretaris
 Verslag van de penningmeester
 Goedkeuring boekjaar 2017 en ontlasting van de penningmeester voor het boekjaar 2017
 Lidgelden
 Voorstel begroting 01/01/2018 – 31/12/2018 en goedkeuring
 Aanduiding van de kascommissie 2018
 Verslag Jeugd
 Verslag verenigingsmanager
 Kiesbureau samenstellen
 Herkiesbaar en nieuwe leden: Lauwers Clement
PAUZE
 Bekendmaking verkiezing
 Vieringen 25 jarige leden KBKB
NIEUWE KANDITATUREN
Heb jij ambitie om je kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie, gelieve dit schriftelijk te melden
aan: Verleene Andre, Alexander Franckstraat 243 /1, 2530 Boechout of via e-mail:
borgerhout@korfbal.
Aangezien we nog mensen nodig hebben rekenen wij op jullie medewerking.
het bestuur

Zaterdag 27 januari – 16.30 uur: nieuwjaarsreceptie voor ouders van jeugdleden
Op zaterdag 27 januari 2018 nodigt onze club de ouders van haar jeugdleden uit. Via deze weg
wensen we hen te informeren over verschillende zaken aangaande de club: jeugdwerking, nieuwe
kantine, week van de zebra, …
Aansluitend vindt een nieuwjaarsreceptie plaats en toasten we op het nieuwe jaar met een hapje en
een drankje.

