Infobrochure
seizoen 2020 - 2021
www.jongsintgillis.be
www.instagram.com/jongsintgillis
www.facebook.com/jongsintgillis
www.twitter.com/jongsintgillis

#jongsintgillis #allesvoordejeugd
#talentisgoesting

Voorwoord
Beste spelers en ouders,
Het seizoen 2019-2020 eindigde door de coronacrisis in mineur. De
competitie werd stopgezet, alle tornooien werden geannuleerd en
er mocht wekenlang niet getraind worden. Gelukkig bleven onze
toppers actief bezig met onze coronastopchallenges en konden we uiteindelijk toch nog een reeks
Zomeravondvoetbal aanbieden.
Meer dan andere jaren staan we te popelen om te beginnen aan de voorbereiding voor het nieuwe
seizoen. We brengen dit jaar niet minder dan 24 ploegen in competitie en zijn daarmee de grootste
voetbalclub in Dendermonde. We kijken uiteraard ook uit naar de prestaties van ons damesteam.
In deze brochure vinden jullie de belangrijkste informatie voor het volgende seizoen in verband
met trainingen, lidgeld, …
Achteraan staan nog enkele tips waarmee iedereen zich optimaal kan voorbereiden om in
topvorm aan het nieuwe seizoen te starten. Ook op onze website vinden jullie een aantal filmpjes
en oefeningen waarmee jullie aan de slag kunnen.
Tenslotte hopen we onze toppers de komende weken ook terug te zien tijdens onze Zomerstage en
tijdens onze Summer Vibes-namiddagen. Meer info daarover op onze website!
Sportieve groeten en tot binnenkort
Stef Van Overstraeten
voorzitter

Vragen of opmerkingen?
Eén adres: info@jongsintgillis.be

Volg Jong Sint-Gillis op

www.facebook.com/jongsintgillis
www.twitter.com/jongsintgillis
www.instagram.com/jongsintgillis
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Onze trainers
Kevin Van Herreweghen

Technisch verantwoordelijke jeugdopleiding

Kim Scholliers

Jeugdcoördinator / Techniektraining

Bartel Willems
Jasper Van Belle
Marte Behiels
Wout Van De Voorde
Siham Guerbaoui

U5

Mathias Van Hoyweghen
Sieben De Cock
Maxim Germanus

U6

Yarne Schrijvers
Quinten Blindeman
Tom Van den Bossche

U7

Joni Sarens
Sebastiaan Vander Aerschot
Etienne Van Moorleghem

U8

Jeroen Van Aken
Mario Colman
Frédéric Vermeire

U9

Matthias Duerinck
Nik Callebaut
Hamza Aboutaleb

U10

Joeri Wyn

U11

Wim Alens

U12

Nick Sarens
Patrick Van Damme

U13

Michael Clauwaert
Philippe Swartebroeckx

U15

Tom Aerts
Pierre Bosteels

U17

Ninjo Van den Breen

Dames

Tjörven Scholliers
Artuur Cassiman

Techniektraining

Ken Verleyen
Bjorn Mannaert

Keeperstraining
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Andere nuttige contacten
Stef Van Overstraeten

Voorzitter

voorzitter@jongsintgillis.be
0477/346.256

Bart Van Belle

Secretaris (aansluitingen,
communicatie,...)

secretariaat@jongsintgillis.be
0473/965.996

Wouter Bollaert

Kledij / Webshop

kledij@jongsintgillis.be

Steven Aelbrecht

Sponsoring

sponsoring@jongsintgillis.be

Doorgeven kledijmaten
Door de coronacrisis kunnen we op dit moment geen pasmoment
opzetten voor de kledij voor volgend seizoen.
Mogen we vragen dat jullie dit formulier voor 10 juli de nodige
maten doorgeven voor volgend seizoen?
Houd rekening met het feit dat jullie zoon of dochter tegen de start
van het seizoen zal gegroeid zijn!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEPltq07GX1S15nFe5JMKxroGmy88yX0qARTptpX0R
Got0_A/viewform

Digitaal betalen
Gedurende de coronacrisis is iedereen vertrouwd geraakt met
online en digitaal betalen. Om praktische en hygiënische
redenen willen we als club komaf maken met cash betalingen.
We willen dan ook oproepen om de betalingen voor lidgeld en
evenementen via online overschrijving of Payconiq te doen.
Payconiq is een eenvoudige én veilige app waarmee u via de
smartphone snel betalingen kan doen. U kan de app
downloaden in de appstore van Apple of Google.
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Overzicht trainingsmomenten
U5

woensdag (vanaf september)

16.00-17.00 uur

U6

donderdag

17.00-18.00 uur

U7

maandag

18.00-19.30 uur

woensdag

16.00-17.30 uur

maandag

18.00-19.30 uur

woensdag

16.30-18.00 uur

maandag

18.00-19.30 uur

woensdag

16.30-18.00 uur

maandag

18.30-20.00 uur

woensdag (U10B)

16.30-18.00 uur

donderdag (U10A & C)

18.30-20.00uur

maandag

18.00-19.30 uur

woensdag

16.30-18.00 uur

maandag

18.30-20.00 uur

donderdag

18.30-20.00 uur

maandag

18.00-19.30 uur

donderdag

18.00-19.30 uur

maandag

19.30-21.00 uur

donderdag

19.30-21.00 uur

maandag

18.00-19.30 uur

woensdag

16.00-17.30 uur

dinsdag

19.30-21.00 uur

donderdag

18.00-19.30 uur

Keepers

woensdag

16.00-18.00 uur

Dames

maandag

20.00 - 21.30 uur

woensdag

20.00 - 21.30 uur

U8
U9
U10

U11
U12
U13
U15
U17-A
U17-B
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Indoortrainingen
Daarnaast traint elke leeftijdscategorie vanaf U8
vanaf september minimum één keer per maand
indoor. Deze trainingen zijn facultatief, maar we
bevelen deze extra techniektrainingen (op blote
voeten) uiteraard warm aan.
De precieze planning van die trainingen volgt
binnenkort.

Lidgeld
Jong Sint-Gillis vindt het belangrijk dat elk kind op
een laagdrempelige manier toegang heeft tot sport
en houdt het lidgeld dan ook bewust erg laag.
Het lidgeld voor het seizoen 2020-2021 bedraagt 50
euro voor U5 (tien trainingen), 150 euro voor U6 en
200 euro voor U7 tot en met U17. Onze dames betalen
250 euro.
Vanaf het tweede lid van hetzelfde gezin, geldt er 10
euro korting.
In het lidgeld van U6 tot en met U17 is inbegrepen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

kledijpakket ter waarde van 110 euro
sporttas voor nieuwe spelers
gebruik wedstrijdkledij
aansluiting bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond
verzekering tegen lichamelijke ongevallen tijdens trainingen of wedstrijden
begeleiding door onze jeugdtrainers
extra techniektraining op donderdag
drank tijdens de wedstrijden
bonnetje na de thuiswedstrijden

Het lidgeld kan overgeschreven worden op rekeningnummer rekeningnummer BE05 0689 0713
9175 van SC Jong Sint-Gillis met vermelding ‘LIDGELD 2020 – NAAM SPELER’.
Terugbetaling ziekenfonds
De Vlaamse ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor het inschrijvingsgeld bij een sportclub.
Het bedrag dat wordt terugbetaald varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds. De formulieren kan
u terugvinden op onze website.
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Infofiche
Omdat we als club graag over de meest recente en volledige informatie willen beschikken over
spelers en ouders, vragen we dat iedereen onze digitale infofiche nauwkeurig invult. Omdat
e-mail en gsm belangrijke communicatie-middelen zijn, vragen we dat spelers en ouders ook hun
e-mailadres en gsm-nummer achterlaten.
U kan de infofiche invullen op www.jongsintgillis.be/infofiche

Privacy
Conform de nieuwe Europese privacywetgeving moeten we voortaan ook toestemming vragen
voor het maken en publiceren van foto’s van onze spelers. U kan deze toestemming geven bij het
invullen van de infofiche (zie hierboven). Deze toestemming kan overigens op elk moment
opnieuw worden ingetrokken.
Conform de wetgeving rond de privacy is alle ingezamelde informatie enkel voor intern gebruik is
(onder andere om vlot te communiceren met spelers en ouders). Er zullen nooit gegevens worden
gedeeld met derden. Onze volledige privacyverklaring kan u lezen op onze website. Wie inzage wil
in de gegevens die onze club over hem of haar heeft opgeslagen, kan dat door te mailen naar
info@jongsintgillis.be.

Kinesist / medische begeleiding
Onze kinesist Michiel Cassiman is elke maandag een uurtje
aanwezig op de club tijdens de training. Michiel zal in de eerste
plaats zoveel mogelijk blessures proberen te voorkomen. Hij zal er
ook voor zorgen dat spelers die toch geblesseerd raken zo snel
mogelijk opnieuw 100 procent fit raken en zal spelers die kampen
met kleine kwaaltjes met behulp van aangepaste oefeningen van
hun probleem verlossen.
Aarzel niet om Michiel aan te spreken met eventuele vragen die
jullie hebben rond blessures of andere lichamelijke ongemakken
waar Michiel als kinesist een oplossing zou kunnen bieden.
Michiel is bereikbaar per telefoon (0479 55 98 74) of via de Facebookpagina
www.facebook.com/kinecassiman .
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Enkele afspraken en tips
Dit is een beknopte versie van ons huishoudelijk reglement. De volledige
versie kan u vinden op onze website.
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●

Voetbal is een teamsport. We verwachten dat onze spelers dan ook
zoveel mogelijk aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden
Wie niet kan aanwezig zijn op een training of wedstrijd verwittigt altijd en tijdig de
trainer. Niet verwittigen getuigt van weinig respect, kan worden geïnterpreteerd als
onverantwoord en kan aanleiding geven tot niet deelname aan wedstrijden of tornooien.
Op wedstrijden is iedereen aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip en de
afgesproken plaats, in de officiële clubtraining en t-shirt van dit seizoen.
Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen wij om zo weinig mogelijk waardevolle
voorwerpen mee te brengen naar training en/of wedstrijden.
Via de trainers en/of afgevaardigden zullen per categorie vóór elke training en/of
wedstrijd de waardevolle voorwerpen worden verzameld, maar beter is natuurlijk om niet
noodzakelijke dingen thuis te laten.
Douchen na de wedstrijd is verplicht!
Geen enkele jeugdspeler rookt op de club of op bezoek bij een andere club. Voor en tijdens
de trainingen of wedstrijden roken trainers en coördinatoren niet in het bijzijn van
spelers.
Geen enkele jeugdspeler drinkt alcohol op onze club of op bezoek bij een andere club.
Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden drinken trainers en coördinatoren geen
alcohol.
Het bezit of gebruik van soft- en andere drugs is ten strengste verboden, wordt gemeld aan
de ouders en de politie en leidt minstens tot een tijdelijke verwijdering uit de club en kan
een definitieve verwijdering inhouden.
Jong Sint-Gillis heeft geen probleem met het gebruik van sociale media indien ze op een
positieve en constructieve manier ten behoeve van de club worden ingezet.
Zorg dat de kledij en het materiaal (bal, sporttas, drinkbus,...) van uw zoon of dochter
genaamtekend is. Zo kunnen we verloren voorwerpen tot een minimum beperken.
Moedig uw zoon of dochter en zijn medespelers gerust aan, maar blijf altijd positief, ook bij
verlies of tegenover de tegenstander en ga niet in discussie met supporters van de
tegenpartij of de scheidsrechter.
Bij een nederlaag durven er al een keer traantjes vloeien. Probeer uw kind op die
momenten duidelijk te maken dat sport meer is dan winnen of verliezen. Voetbal draait
ook om teamspirit, vriendschap en samenwerking.

Onze club onderschrijft verder ook de Panathlonverklaring rond
ethiek in de jeugdsport, het fair-play charter van de KBVB en neemt
deel aan de Silence Days, een symbolische actie tegen verbaal

geweld op en rond een voetbalveld.
Daarnaast proberen we willen we een duurzame en
milieuvriendelijke werking uitbouwen en onze ecologische
voetafdruk zo klein mogelijk houden.
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Communicatie
Een heldere en duidelijke communicatie is één van de peilers van onze
club. We maken daarvoor vooral gebruik van onze website en de
sociale media.
Op onze website (www.jongsintgillis.be) vindt u alles wat moet weten
over onze club en de ploeg van uw zoon of dochter.
Daarnaast zijn wij ook ook aanwezig op verschillende sociale media. U kan ons onder meer vinden
op Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Youtube, en Foursquare. Elk van onze ploegjes heeft een
eigen Facebookgroep. De adressen daarvan vindt u op onze website of achteraan in deze
brochure.
www.jongsintgillis.be
www.facebook.com/jongsintgillis
www.twitter.com/jongsintgillis
www.instagram.com/jongsintgillis
Elk van onze teams heeft ook een eigen Whatsappgroepje. Die groepjes gebruiken we vooral voor
last-minute communicatie: afgelaste trainingen, forfait tegenstanders, uurwijziging van een
wedstrijd,… Iedereen ontvangt na inschrijving een uitnodiging om aan te sluiten bij het groepje
van zijn zoon of dochter.
Met WhatsApp kunnen gebruikers naar andere telefoonnummers
(WhatsApp-gebruikers) berichten sturen en bellen. De berichten en
gesprekken worden verstuurd en ontvangen via het internet. Het
voordeel daarvan is dat je niet betaalt per gesprek of bericht.
Om de app te kunnen gebruiken, dient de gebruiker een
internetverbinding te hebben. WhatsApp werkt op zowel mobiel
internet als Wi-Fi.
U kan Whatsapp gratis downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.

Best of Belgian Football
Wie de kalender van zijn ploegje altijd bij de hand wil hebben, raden
we aan de app Best of Belgian Football op zijn smartphone
installeren. Op deze app van de Belgische voetbalbond vindt u per
ploeg wedstrijdkalender, adresgegevens van de tegenstanders en
informatie over afgelastingen.
De ploegen van Jong Sint-Gillis kan u vinden door te zoeken op ‘Jong
SG Dendermonde’.
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Noteer deze data alvast in jullie agenda!
Net als de voorbije jaren organiseren we ook dit jaar een aantal evenementen. De opbrengst van
die evenementen wordt gebruikt om onze werking te financieren en jullie zonen en dochter nog
beter te omkaderen.
Het spreekt voor zich dat we in het post-coronaseizoen alle centjes en steun goed kunnen
gebruiken. We hopen jullie dan ook massaal te kunnen begroeten op onze activiteiten.
maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli

Zomerstage

zaterdag 18 juli

Summer Vibes

zaterdag 25 juli

Summer Vibes

zaterdag 1 augustus

Summer Vibes

maandag 3 augustus

Start trainingen

zaterdag 5 september

Start competitie

woensdag 16 september

Start trainingen U5

zondag 20 september

Start Dendermondse Voetbalschool

zaterdag 26 september

Eetfestijn

zaterdag 7 november

Sint-Maartenfeest / Halloweentocht

zaterdag 5 december

Laatste speeldag competitie

zaterdag 12 december

Jeugddag

zaterdag 19 - zondag 20 december

Indoortornooi

zaterdag 9 januari

Start competitie (ronde 2)

zaterdag 6 februari

Spaghettifestijn

zaterdag 13 maart

Quiz

maandag 12 - vrijdag 16 april

Paasstage

vrijdag 16 april

Barbecue

zaterdag 24 april

Laatste speeldag competitie

zaterdag 24 april

End Of Season-party

woensdag 12 - zondag 16 mei

Ros Beiaardcup
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Tornooien augustus
In de aanloop naar de start van het nieuwe seizoen spelen
onze ploegen traditiegetrouw enkele tornooien.
Dit jaar trekken we onder meer naar SK Herdersem, SK
Grembergen, SK Oudegem, Rangers Opdorp, Eendracht
Mazenzele Opwijk, SK Doorslaar en FC Oppuurs.
De data per ploeg kan u vinden op onze website
www.jongsintgillis.be/tornooien .

Dendermondse Voetbalschool
Sinds vorig seizoen organiseren we ook op zondagvoormiddag
extra trainingen op het kunstgrasveld onder de naam
Dendermondse Voetbalschool. Onze voetbalschool staat open
voor spelers geboren tussen 2007 en 2014. Het aantal deelnemers
is beperkt tot 30.
De focus in deze trainingen ligt op 8 schijn- en
passeerbewegingen, het beheersen van de 1-tegen-1-situatie,
balcontrole en korte passing. Onze trainingen vormen een
perfecte aanvullingen op de wekelijkse clubtrainingen.
Meer info op https://jongsintgillis.be/voetbalschool/

Beelden van de week
Elk weekend posten we een aantal actie- en sfeerfoto’s
van onze toppers op onze sociale media. Daarvoor
rekenen we ook op jullie hulp!
Deel de foto’s die je neemt van de wedstrijden van
zoon- of dochterlief in het Whatsappgroepje van jullie
ploegje of post ze op Instagram met de hashtag
#jongsintgillis
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Tips voor het tussenseizoen
U6-U11
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Neem op reis een bal mee (in/uit het water naar elkaar gooien)
Speel op het strand op blote voeten
Oefen het jongleren
Probeer enkele (nieuwe) passeerbewegingen uit
Speel met je ouders of vrienden eens padel (padelvlaanderen.be)
Surf samen met je ouders naar voetbalhuiswerk.be en probeer enkele oefeningen
Regelmatig 10 minuten oefenen met een bal aan een koordje of in een netje doet
wonderen!
Speel voetbalspelletjes zoals ‘muurke sjot’, tennisvoetbal
Voetbal in de tuin of het park eens met een kleinere bal (tennisbal, bal maat 1, …)
Oefen op vrije trappen en penalty’s
Probeer veel andere sporten (zwemmen, fietsen, …)
Kies voor een sportkamp met of zonder voetbal, met of zonder overnachting
Amuseer je tijdens de vakantie!

U12-U17
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ga eens squashen, tennissen of padel spelen (padelvlaanderen.be)
Beachvolley of strandvoetbal zijn leuk om te doen (ook op blote voeten)
Neem op reis een bal mee (in/uit het water naar elkaar gooien)
Surf eens naar voetbalhuiswerk.be
Ga af en toe eens joggen in een groene omgeving
Speel voetbalspelletjes zoals ‘muurke sjot’, tennisvoetbal, …
Voetbal in de tuin of het park eens met een kleinere bal (tennisbal, bal maat 1, …)
Speel met je vrienden een tornooitje 3 tegen 3, 4 tegen 4, …
Oefen op vrije trappen en penalty’s
Durf een aantal (nieuwe) passeerbewegingen te gebruiken en oefen ze in
Probeer veel andere sporten (zwemmen, fietsen, …)
Kies voor een sportkamp met of zonder voetbal, met of zonder overnachting
Amuseer je tijdens de vakantie!

Meer tips op
www.jongsintgillis.be/huiswerk
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Schrijf in op de juiste Facebook- en Whatsappgroepen
Scan onderstaande QR-codes of surf naar www.jongsintgillis.be/socialemedia
Facebook

U5
www.jongsintgillis.be/u5

U6
www.jongsintgillis.be/u6

U7
www.jongsintgillis.be/u7

U8
www.jongsintgillis.be/u8
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Whatsapp

U9
www.jongsintgillis.be/u9

U10
www.jongsintgillis.be/u10

U11
www.jongsintgillis.be/u11

U12
www.jongsintgillis.be/u12

U13
www.jongsintgillis.be/u13
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U15
www.jongsintgillis.be/u13

U17
www.jongsintgillis.be/u17

Keepers
www.jongsintgillis.be/keepers

Dames
www.jongsintgillis.be/dames

35+
www.jongsintgillis.be/35plus
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https://chat.whatsapp.com/Ime0kRVITl https://www.facebook.com/groups/d
Dames 37jSo5hzRCrf
amesjongsintgillis/
U17

https://chat.whatsapp.com/HvP1KOSu3 https://www.facebook.com/groups/1
8LBQC2yuCC0MY
92589245475366/

U15

https://chat.whatsapp.com/CT4fcpPGM https://www.facebook.com/groups/9
vDC6HGaPzJ8sd
42115286202266/

U13

https://chat.whatsapp.com/B4fEoUUa9 https://www.facebook.com/groups/2
176XlYZT2Ro6l
71809820756671/

U12

https://chat.whatsapp.com/KR1AVgbD https://www.facebook.com/groups/7
yFC41rM6gExkms
12431249576416/

U11

https://chat.whatsapp.com/HH03fQRV https://www.facebook.com/groups/7
N7qJQleWNO7adq
84106555457070/

U10

https://chat.whatsapp.com/Dzm4xGky https://www.facebook.com/groups/2
Y0J6N5bLAeSWN3
966946690009529/

U9

https://chat.whatsapp.com/HT2wOGG
MXBMDj3uOOOa1SI

U8

https://chat.whatsapp.com/DCtnbd6jcq https://www.facebook.com/groups/2
rAp3MTOHOjNK
99205881212525/

U7

https://chat.whatsapp.com/9g35BZ9Mh https://www.facebook.com/groups/2
cf3XwRyovpf5D
76762443775091/

U6

https://chat.whatsapp.com/HmOTsEQh https://www.facebook.com/groups/2
1jOF5aS3Cglbaw
86429582738582/

U5

https://chat.whatsapp.com/EbS0fGXmg https://www.facebook.com/groups/3
9L5BUh3i0Y8Lf
48268202819190/
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https://www.facebook.com/groups/8
72044483285017/

Gezocht: vrijwilligers (m/v)
Jong Sint-Gillis wil niet alleen steunen op het (voetbal)talent van uw kinderen, maar ook op de
talenten van ouders, plusouders en grootouders. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat er nog heel
wat kennis, ervaring en kwaliteiten zijn die de club alleen maar beter kunnen maken.
We beschikken nu al over een grote ploeg vrijwilligers die op één of andere manier hun steentje
bijdragen aan de werking van onze club, maar extra helpende handen zijn uiteraard van harte
welkom.
Bent u bereid om onze club op één of andere manier te ondersteunen? Neem dan contact op via het
e-mailadres vrijwilligers@jongsintgillis.be.

Nieuwe truitjes
Dit worden onze wedstrijdtruitjes voor de volgende drie
seizoenen. Blauwe truitjes met gele opdruk bleken jullie
voorkeur te genieten.
Bovenaan de thuis- en reserveuitrusting voor onze dames,
onderaan de truitjes voor onze jeugdteams. De
blauw-geelgestreepte variant wordt de reserve-uitrusting
voor U15 en U17.
Binnenkort maken we op onze website onze nieuwe
sponsors bekend.

#shoplocal
Ook onze sponsors hebben moeilijke tijden achter de rug. We
willen hen als club dan ook graag een hart onder de riem
steken en jullie oproepen om de #shoplocal-gedachte in het
achterhoofd te houden.
De financiële steun van onze lokale zelfstandigen maakt het
mogelijk om ons lidgeld laag te houden en jullie zonen en
dochters een bijzonder kwalitatieve voetbalopleiding aan te houden
Zij verdienen dan ook onze steun.
Bekijk het overzicht van onze sponsors op https://jongsintgillis.be/sponsors/onze-sponsors/
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