De eerste KSAV nieuwsbrief is een feit.
Mensen die willen bijdragen aan het tot stand komen van deze
nieuwsbrief, door het schrijven van teksten en/of het maken
van foto’s, kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen
naar : koen.heuvelmans@telenet.be

Joost Knapen nieuwe voorzitter
dagelijks bestuur KSAV
Vanaf 1 januari 2020 is Joost Knapen de nieuwe
voorzitter van het dagelijks bestuur van KSAV St.Dimpna.
Joost zal de volgende drie jaren als voorzitter onze club
besturen en delegeren.

Hebt u suggesties , foto’s
Opmerkingen ……….

KSAV nieuwsbrief
februari 2020

HOOFDSPONSORS
A-ploeg

Trainerswissels KSAV St. Dimpna.
Tijdens de winterstop besloot Gus Aerts ,trainer van KSAV B
te stoppen met zijn trainersactiviteiten op KSAV.
Ondertussen won ons B-elftal onder leiding van nieuwe
trainer Stefan Rens al het burenduel tegen Zammel met 1-2.

HOOFDSPONSOR
B-ploeg
damesploeg

KSAV St. Dimpna maakte een einde aan de samenwerking
met onze T1 Guy Taels en T2 Jef Vanhamel. De
tegenvallende resultaten van de laatste maanden even als
het zicht op de toekomst deden ons deze beslissing nemen.
Naast de T1 en de T2 nemen we ook afscheid van onze
keeperstrainer Roel Vanhoof die vrijwillig de overstap maakt
naar KFC Dessel, ook hem wensen we het aller beste.
De rest van het seizoen zal Rudi Hoes de rol van T1
waarnemen. Rudi was actief als speler van onder andere
Lokeren en verdiende zijn strepen als trainer bij Herk FC,
Berg en Dal en KVK Beringen. We danken Rudi voor het
opnemen van deze taak en verwelkomen hem in de St.
Dimpna familie.

Raf Raaijmaekers wordt volgend seizoen 2020-2021 hoofdcoach van KSAV.
Momenteel is Raf T2 bij KFC Turnhout.

http://www.ksav-stdimpna.be

Waar kan u meer info
vinden over het
jeugdbestuur op onze
website ?

Nu het 2de deel van de competitie opnieuw gestart is , hebben we met
de KSAV algemene quiz en de business diner (tegen Berg & Dal) al twee
geslaagde activiteiten achter de rug.
Als blijk van waardering naar onze oud - spelers toe, zouden wij hen
graag willen uitnodigen op onze wedstrijd op datum van zaterdag 7
maart 2020 om 19u30 tegen KFC DE KEMPEN.
U wordt verwacht aan ons terrein om 18u30 voor een hapje en drankje,
als opwarmer voor het begin van de wedstrijd.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen VOOR 1 MAART 2020 op
volgend mailadres: koen.heuvelmans@telenet.be of 0479/388.706
Vrijwilligers heb je altijd nodig en kun je niet genoeg hebben. Ben jij
iemand die binnen onze club een actieve rol wil vervullen en heb je
interesse? Neem dan contact op via onze voorzitter
joost.knapen@flamingo.be of 0479/99.00.50 . Ook wanneer je
ideeën of tips hebt betreffende het vrijwilligerswerk binnen de
vereniging kan je dit doorgeven.
Niet vergeten ……..
VTS plus bijscholing sporters met autisme op dinsdag 25 februari (19u00)
Bijeenkomst oud-spelers op zaterdag 7 maart
KSAV fietsdag op zondag 28 juni

Ken je de spelregels 2 tegen 2 (U6) ?

Bezoek onze website !

http://www.ksav-stdimpna.be/

In de kijker : Rudy Pauwels
Rudy Pauwels is met zijn 74 jaar één van de
ouderdomsdekens onder onze KSAV trainers.
In 2014 haalde Rudy zijn trainersdiploma: getuigschrift C .
Ook mogen wij steeds op Rudy’s hulp rekenen op het
jeugdtornooi ,mosselfeest of andere KSAV activiteit.
De U15 C staan dit seizoen onder leiding van Rudy .
In zijn vrije tijd is hij ook nog voorzitter van de Geelse
caféploeg De Bosboys.
Chapeau voor Rudy om elke week twee trainingen en een
wedstrijd te leiden.
Het is zeker nog geen tijd om op (trainers) pensioen te
gaan.

