BOKA Leeft !
NIEUWSBRIEF 2
Dilbeek, 13 april 2020

Beste Speler,
Beste Ouder,
Sympathisant van BOKA,
We zijn ondertussen reeds toe aan Nieuwsbrief 2 in deze Covid-19 periode.
Een beproeving voor iedereen, maar toch merken we dat iedereen zijn uiterste beste doet om zo
goed en als mogelijk door deze moeilijke tijden te geraken. Ook als club danken we graag ALLE
papa’s en mama’s die in essentiële sectoren werken en dagelijks het beste van zichzelf geven.
Het is hartverwarmend om te zien hoe onze trainers, ouders en spelertjes virtueel elkaar motiveren
en blijven voetballen. Het posten van ‘challenges’ via WhatsApp is een heel leuk initiatief dat toont
hoe iedereen begaan is met de club en met zijn favoriete sport. Probeer dit vol te houden tot we
weer echt op het veld mogen, dit brengt ons allemaal dichter bij elkaar als één grote familie.
Hieronder een update over de meest actuele thema’s m.b.t. de club. Zoals jullie merken, zitten we
helemaal niet stil en bereiden we het komende seizoen zo goed mogelijk voor. Laat ons allemaal
hopen dat we vanaf augustus, met voorzorgsmaatregelen, onze kids terug kunnen laten sporten.

1.

Vernieuwing Provinciaal Label

Eind vorige week kregen we eindelijk het verlossende nieuws met betrekking tot de 3-jaarlijkse
kwaliteitsaudit. BOKA United haalde opnieuw het 2-sterrenlabel wat inhoudt dat onze jeugd ook de
volgende 3 seizoenen mag aantreden in de provinciale jeugdreeksen! Dit is een prachtige
verwezenlijking van onze trainers en jeugdcoördinatoren die een fantastisch team vormen.
Er werden grote stappen gezet sinds de opstart van de fusieclub in 2014.
We hebben nog heel wat plannen om de kwaliteit verder te verbeteren. Het in gebruik nemen van
de vernieuwde infrastructuur in de Bosstraat (Groot-Bijgaarden) is hier een voorbeeld van.
We rekenen samen met de gemeente op de zomer van 2021 als deadline, hopende dat
gezondheidscrisis geen vertraging veroorzaakt voor de opstart van de renovatiewerken.

2.

Lidgeld seizoen 2020-2021

Normaal ontving iedereen vorige week de informatie met betrekking tot de inschrijvingen voor het
komende seizoen. Nood breekt wet: we hebben een digitale tool gemaakt en stellen vast dat maar
liefst 95% van de reeds ingeschreven spelers deze inschrijvingsmethode verkiest.
Intussen zijn er al een 80-tal spelers opnieuw ingeschreven.
Hierbij de belangrijkste informatie samengevat:
De link naar de inschrijvingsmodule: https://forms.gle/pFotmrsLhdpkntCW9
Het lidgeld blijft onveranderd, hieronder meer details:
G-ploeg & zondagreserven = 275 EUR (basispakket) of 325 EUR (uitgebreid pakket)
U5 & U6 = 325 EUR (basispakket) of 375 EUR (uitgebreid pakket)
Vanaf U7 (ook P1 en P4) = 375 EUR (basispakket) of 425 EUR (uitgebreid pakket)
In het basispakket zit er een paar kousen en een bal.
Voor 50 EUR extra krijgen jullie er een wedstrijdshort, T-shirt en een volledige training bovenop.
Dit ‘uitgebreid’ pakket is dus optioneel: indien jullie kledij nog ok is, hoeven jullie geen nieuw pakket
te kopen. We willen wel vragen dat iedereen over BOKA-kledij beschikt voor wedstrijdmomenten.
Andere items zoals voetbaltas, underwear of extra items kunnen jullie nog steeds via de webshop
bestellen: https://www.detofstevoetbalclub.be/webshop.html
Begin april mochten jullie de infopresentatie en de spelerskernen naar volgend seizoen toe
ontvangen. Mochten er nog vragen zijn, kunnen jullie contact opnemen met:
Steve: steve.van.der.taelen@bodegemkapelleunited.be – 0479/72.94.43
Robert: robert@4E.be – 0475/44.11.40
OPGELET : We rekenen erop dat jullie voor 30 april opnieuw inschrijven, zodat we tijdig weten wie
volgend seizoen onze fiere clubkleuren zal uitdragen. Vanaf 1 mei zetten we de inschrijvingen open
voor nieuwe spelers en is jullie plaats niet langer gegarandeerd. Betalen kan tot 15 mei 2020.

3.

Paasstage / Lentetornooi :

In de vorige nieuwsbrief kondigden we reeds aan dat de paasstage niet kon doorgaan op het
voorziene tijdstip. Ondertussen is de stage verplaatst naar de laatste week van augustus: van
dinsdag 25 augustus tot en met vrijdag 28 augustus. De meeste ouders hebben de inschrijving
verplaatst naar de nieuwe datum, waarvoor dank. Andere ouders kregen het voorstel om de gedane
betaling te verrekenen in het lidgeld.
Momenteel hebben we nog 15 plaatsen vrij.
Via onderstaande link kunt u uw kind alsnog inschrijven:
https://paasstage.surveytalent.com/survey/zomerstage-2020-boka-united
Belangrijk om te weten: u was ingeschreven voor de Paasstage? ➔ geen nieuwe inschrijving nodig.
Ook het lentetoernooi eind mei en het zomertornooi eind augustus zullen waarschijnlijk uitgesteld
worden. We hebben reeds een nieuwe datum in gedachten en komen hier later nog op terug.

4.

BOKA Beweegt!

In 2019 hadden we een fantastische eerste editie van BOKA Beweegt.
De tweede editie was voorzien eind april en zal eveneens later doorgaan.
Samen met onze meter Evi Van Acker hebben we een nieuwe datum geprikt: zondag 19 september!
Noteer dit alvast en jullie kunnen beginnen oefenen voor een loop van 6km of 12km, of voor een
wandeling van 5km. Ook virtueel kunnen jullie aan een aantal leuke wedstrijden deelnemen en zo
onze zorgverleners steunen. Registreren op www.keepmoving.eu en kies een activiteit.
Een schitterend initiatief van onze partner Energylab.

5.

Onze eerste ploeg.

Ook hier gaat het voorbereidend werk achter de schermen volop verder.
We zijn blij dat Chris De Backer, na 5 jaar KFC Meise, terugkomt naar BOKA United als T1.
Zowel met FC Kapelle Sport, als met KFC Meise, haalde Chris heel wat successen. We zijn ervan
overtuigd dat hij perfect geplaatst is om onze jongens in 1ste provinciale te begeleiden, én tegelijk
ons doorstromingsproject van de jeugd verder vorm te geven. De verdere samenstelling van de
trainersstaf en de kernen is volop bezig. We komen hier zeker in de volgende nieuwsbrief op terug.

Tot slot een warme oproep voor Café Solidair: dankzij de steun van onze leverancier Alken-Maes
lanceren we dit warme initiatief waarmee jullie onze club kunnen steunen in deze moeilijke tijden.
Bestel nu al uw pintjes en drink ze binnenkort samen met ons in onze kantine(s).
Een klein gebaar dat een groot verschil maakt!
Klik op: https://www.cafesolidair.be/bar/boka-united-kantine

We danken jullie allen voor de ontvangen steun van de afgelopen weken en hopen jullie zeer
binnenkort terug te mogen ontmoeten op één van onze velden.

Met sportieve groet
Het BOKA-bestuur

