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Teksten François De Leeuw

–

Johan Grauls Opmaak

Wil je de nieuwsbrief automatisch ontvangen? Heb je ideetjes of voorstellen?
Stuur een bericht aan nieuwsbrief@seja.be
* NIEUWE CORONAMAATREGELEN GELDEND VANAF 8 MAART 2021 *
Voor U6 t.e.m. U13:
Deze categorieën kunnen voortaan outdoor trainen met maximaal 25 spelertjes
(excl. begeleiders). Tijdens trainingen kunnen er wedstrijdvormen gespeeld
worden. Contact is mogelijk. Bij de allerkleinsten zijn momenteel geen
vriendschappelijke wedstrijden toegelaten.
Voor U14 t.e.m. U19:
Hier verandert voorlopig niets. Deze categorieën kunnen nog steeds met 10
outdoor trainen (excl. begeleiders). Op training kunnen er wedstrijdvormen
gespeeld worden. Contact is mogelijk.
U20 en ouder:
Trainen in een groep van 10 (incl. begeleiders) is mogelijk. Op training kunnen
geen wedstrijdvormen gespeeld worden aangezien er steeds 1,5 meter afstand
moet gehouden worden.
Wanneer vriendschappelijke wedstrijden of tornooien terug mogelijk zijn,
kleedkamers beschikbaar zijn, cafetaria’s open mogen en supporters opnieuw
toegelaten worden is momenteel nog niet bekend. Algemeen geldt nog steeds
dat publiek niet toegelaten is bij trainingen, behalve één persoon van het gezin
bij kinderen tot 13 jaar.
Een eventuele update van voornoemde regels blijft mogelijk zodra nieuwe info
beschikbaar is.
LEDENWERVING JEUGD SEIZOEN 2021 / 2022
Wanneer alles goed gaat starten de trainingen voor volgend seizoen voor alle
jeugdcategorieën op woensdag 11 augustus a.s. In alle leeftijdsgroepen van
U7 tot U21 heeft Seja minstens één ploeg in de competitie. Natuurlijk wordt
ook de voetbalspeeltuin (geboortejaren 2016 en 2017) opnieuw aangeboden.
En meisjes die graag voetballen zijn uiteraard ook welkom.
Meer details zijn te vinden op www.seja.be
of via 0476/34.14.46 - dirk.delva1@telenet.be
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** ONDER VOORBEHOUD – SEJA TORNOOI 2021 **
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*** ?????????? VEEL VRAAGTEKENS ?????????? ***
Sinds geweten is dat het recreatief voetbal dit seizoen niet meer hervat wordt
resten er heel wat vragen: Wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn? Hoe
zwaar zijn de clubs nu echt getroffen door het coronavirus? Staat
het water hen aan de lippen? Is een fusie de manier om te
overleven? En wat met de lidgelden van de (jeugd)spelers?
Onder de huidige omstandigheden beseft het merendeel van de
clubs dat spelen zonder supporters of zonder kantine financieel
niet leefbaar is. Het feit dat ook de sponsorinkomsten serieus
afkalven, maakt het natuurlijk nog eens extra zwaar. Om dat
verlies enigszins te compenseren konden clubs gelukkig wel rekenen op
ondersteuning van Voetbal Vlaanderen en andere instanties.
Als unfair wordt ook ervaren dat de kantines van sportclubs dicht moeten
omdat ze als btw-plichtige beschouwd worden als een horecazaak. Voor
steunmaatregelen van de overheid -zoals bij cafés en restaurants het geval iskomen ze echter niet in aanmerking. De reden? Omdat ze niemand in
loondienst hebben. Dat principe klopt gewoon niet en maakt het er natuurlijk
niet makkelijker op.
Door het inkomstenverlies en het feit dat sponsors afhaken,
denken clubs aan een fusie op of zijn minst aan een
samenwerking met andere clubs. De ene club heeft veel leden,
maar beschikt niet over voldoende terreinen, terwijl het bij een
andere vereniging soms net andersom is. Op termijn is dat niet
haalbaar.
En dan is er het probleem van de lidgelden. Het jeugdvoetbal tot en met de 13jarigen is in principe grotendeels kunnen blijven doorgaan, maar toch beseffen
veel clubs dat ze het niet kunnen maken om lidgelden te laten betalen en daar
amper iets of niks tegenover te stellen. Over maatregelen ter compensatie zijn
de meningen verdeeld.
Een optie is om de lidgelden volgend seizoen te laten dalen. Het
familiale aspect kan hierbij als overweging gelden. Een
mogelijkheid is om dat per categorie te bekijken waarbij op de
solidariteit van de leden gerekend wordt. Voor de oudere spelers
(boven de 13 jaar) lijkt het evident om naar een goed evenwicht
qua lidgeld te zoeken. De aanpak van Seja i.v.m. deze materie
wordt in een aparte bijdrage toegelicht.
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Clubs maken zich ook zorgen over het fysieke aspect omdat
ze vrezen dat door het stopzetten van de competitie en training
de conditionele paraatheid van onze jongeren zienderogen
achteruit zal gaan. Daarnaast bestaat de vrees dat heel wat
leden zullen afhaken. Vooral diegenen die voornamelijk voor het
sociale aspect voetbalden, zoeken mogelijk hun weg naar
andere hobby’s, zoals het momenteel erg populaire padel. Met
name voor de U21 zou dat wel eens kunnen doorwegen. Dat is
sowieso al een ‘gevaarlijke’ categorie wegens studies.
Nog een probleem dat zich voor de clubs stelt: de zoektocht naar
vrijwilligers. Het gevaar bestaat dat vrijwilligers zullen afhaken
wegens corona. Het feit dat veel van die mensen er ook niet
jonger op worden, speelt natuurlijk ook een rol. Dat het niet zo
evident is om mensen nog warm te maken om vrijwillig mee te
komen helpen, heeft mogelijk ook te maken met het feit dat er op
zaterdag en zondag op quasi alle tijdstippen van de dag voetbal
of andere sporten kunnen bekeken worden op televisie.
Het valt te hopen dat kortelings versoepelingen de mogelijkheid
bieden om sportactiviteiten opnieuw op te starten. Clubs
snakken ernaar om in mei en juni hun leden weer te kunnen laten
sporten, de sociale contacten te kunnen hervatten en de clubkas
te kunnen spijzen aan de hand van tornooien.

*** ?????????? VEEL VRAAGTEKENS ?????????? ***
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**** DOORGEZAAGD – PATRICK DE RIJCK ****
Volledige naam:
Geboorteplaats en -datum:
Adres:
Burgerlijke staat:
Beroep:
Bij Seja sinds:
Functie binnen de club:
Vorige clubs:
Specialiteit:

PATRICK DE RIJCK
Antwerpen – 14/11/1964
Laaglandlaan 237 Bus 7
Ongehuwd
Inpakken
2017
Onderhoud + EHBO
City Pirates
Bosmaaien

Bij welke Belgische club zou je graag functioneren?
Seja
Favoriete Belgische speler:
Eden Hazard
Favoriete buitenlandse club:
Ghana
Favoriete sportman:
Wout Van Aert
Mooiste moment in je sportcarrière:
winnen Beker Jeugd DOB
Uitverkoren voetbalweer:
regen
Andere sporten:
korfbal
Geloof:
/
Beste karaktertrek:
veel te goed voor mensen
Slechtste karaktertrek:
/
Hekel aan:
mensen die geen respect hebben
Favoriete citaat:
eerst zien en dan geloven
Lengte:
1m80
100 meter in:
/
Tatoeages:
geen
Lievelingseten:
boere kost - Ghana
Niet te eten:
pikant
Beste restaurant:
/
Stamcafé:
Zonneke
Favoriete film:
Elvis Presley
Beste acteur / actrice:
Dolly Parton
Mooiste vrouw:
/
TV-programma:
De Kampioenen
Muziek:
gospel
Laatste boek:
/
Kranten / tijdschriften:
Gazet van Antwerpen
Auto:
geen Harley Trapson
Huisdier:
parkiet
Vakantieoord:
Tenerife
Toekomstwens:
gelukkig zijn
Ambitie:
rustig op pensioen
Droom:
op reis naar Ghana
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***** MISSCHIEN IETS VOOR JOU *****
De club is nog steeds op zoek naar gemotiveerde trainers voor onze
jeugdploegen (van U7 tot U13) om het aanstormend talent kwaliteitsvol te
helpen opvangen.
Enthousiaste geïnteresseerden melden zich steeds bij:
Dirk Delva - 0476/34.14.46
Seja is ook naarstig op zoek naar een vervangend terreinverzorger. Ben je
zelf geïnteresseerd of ken je een kandidaat, neem dan onverwijld contact op
met:
Dirk Delva - 0476/34.14.46
****** SPONSORMOGELIJKHEDEN BIJ SEJA ******






Advertentie Nieuwsbrief – TV Kantine =
Bal jeugd = 45 € / Bal senioren =
Spandoek terrein =
Tornooi per categorie =
Ploeguitrusting =

75 €
60 €
250 €
250 €
900 € (bedrag kan afwijken)

Voor vragen en / of inlichtingen kan contact opgenomen worden via:
Johan Verheyen
0474/74.26.64 - johan.verheyen@koffie-verheyen
Of via www.seja.be/sponsoring
******* SEJA WEBSITE *******
Op zoek naar informatie? Alles vind je terug op www.seja.be
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******** DITJES EN DATJES ********
Seja doet er alles aan om zijn
jeugdspelers ook in corona-tijden te
laten voetballen. Tot en met de U13
zijn de trainingen steeds blijven
doorgaan, wat bij heel wat clubs
toch niet het geval is. Zelfs de
sneeuwval in februari kon het
enthousiasme niet temperen!

In verband met de actie ‘Sportclub
in de kijker’ verwijzen wij graag
naar de compilatie op de site van
het District Merksem.
Klik vervolgens door naar ‘Sport Sporten bij Merksemse sportclubs’
en ontdek de bijdrage van Seja. Met
dank aan Hans Van Bladel en Kurt
Oppenbrouwer voor de medewerking!
De Belgische voetbalbond en
Voetbal Vlaanderen hebben een
actieplan
uitgewerkt
tegen
racisme en discriminatie op en
rond de voetbalvelden.
Via
het
nieuwe
meldpunt
www.rbfa.be/cometogether
kan iedereen die iets discriminerend
meemaakt
in
de
voetbalwereld, of er getuige van is,
dat gemakkelijk melden.

In het kader van de Week van de
Vrijwilliger (27/2 tot 7/3 jl.) werden
de trouwe medewerkers van onze
club door het District Merksem
bedacht met een set mondmaskers. Zij die in aanmerking
komen kunnen hiervoor terecht in
het clublokaal.
Voor een overzicht van jeugdtornooien waaraan binnenkort
hopelijk deelgenomen kan worden
is coördinator Jos Matthé de
aangewezen man:
0476/86.22.38
infofcseja@gmail.com
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Bestuurslid Dirk Delva kwam in
contact met Sportpret, een vzw die
sporten
spelactiviteiten
organiseert voor kinderen van 3 tot
12 jaar. In een interview werd het
thema ‘Drempels voor kwetsbare
gezinnen bij sportclubs’ besproken.
Sportpret wil daarover vervolgens
een brochure met tips & tricks
samenstellen.
Clubmecenas Staf De Bie verkaste
recentelijk naar een woonzorgcentrum
in
zijn
vertrouwde
Borgerhout. Clubmensen hielpen
Staf en zijn zus bij hun verhuis. En
met voor hen verder overbodige
huisraad
maakten
zij
onze
onvolprezen medewerker
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Patje de koning te rijk ………………
(mooie woordspeling toch?)
Naar volgend seizoen toe werd het
sportcentrum in het Peerdsbos
vastgelegd tijdens de voorbereiding
in de maanden juli en augustus.
Tevens wordt voor de periode
september tot april geopteerd voor
één dag per week.
Vrijdag 13 maart 2020 verlamde
een eerste lockdown het sociale
leven. Exact de dag dat de jaarlijkse
Seja-quiz gepland stond, viel toen
de wereld stil. Eén jaar later is er
nog steeds geen uitzicht op een
nieuwe datum om een clublokaal
met quizlustigen te vullen. En
intussen
staan
zowel
de
vragenreeksen als de prijzentafel
stof te vergaren ten huize van een
gefrustreerde quizmaster. Nog
eventjes en de actualiteitsvragen
kunnen zomaar naar de rubriek
‘geschiedenis’ verhuizen …

Sportmateriaal
Seja is momenteel in onderhandeling over een meerjarig
contract met voetbalspeciaalzaak
Soccertime, Churchillaan 192 in
Schoten.
Meer
bepaald
de
aanschaf van sportmateriaal van
kledinglijn Joma komt ter sprake.
Zowel club als individuele leden
zouden hiermee hun voordeel
kunnen
doen.
In
volgende
nieuwsbrief wordt hierop meer in
detail terug gekomen.
Populieren
Het kortwieken van de bomen
rondom het B-veld werd na een
administratieve lijdensweg recent
dan toch tot een goed einde
gebracht. Met bijzondere dank aan
de milde weldoeners die de job
financieel dragelijk hielpen maken.

Veteraan Mathieu Engels en zijn
vriendin Charlotte Meseure werden
op 22/2 jl. fiere ouders van een
dochtertje Marilou. Proficiat!
Dringend gezocht
De club is naar volgend seizoen toe
naarstig op zoek naar bijkomende
trainers en medewerkers om zijn
jeugdploegen van kwalitatieve
begeleiding te kunnen voorzien.
Kandidaten kunnen zich steeds
melden bij Dirk Delva:
0476/34.14.46
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Voetbalkamp
Tijdens de voorbije Krokusvakantie
stelde Seja zijn accommodatie
belangloos ter beschikking voor
een
top
voetbalkamp
‘Techniektrainingen’ ingericht door
de Way to Play voetbalschool.
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Sfeerbeelden voetbalkamp

Nieuwe drinkbussen
Hiernaast een afbeelding van het
type drinkbus waarover alle leden
van jong tot oud komend seizoen
kunnen beschikken. Er werd gekozen voor bedrukking met het clublogo omdat ervaring leerde dat
stickers op termijn loskomen. Met
dank aan Petra Rollier voor de
sponsoring van dit initiatief.
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POLYTHERM bvba ROLLUIKEN en ZONNEWERING
Leugenberg 165 / 3 Ekeren 2180
03 665 13 31
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********* REGELING LIDGELDEN SEIZOEN 2021 – 2022 *********
Het voorbije voetbalseizoen is niet verlopen zoals gewild. Toch denken we al
aan de toekomst. We kunnen er niet snel genoeg aan beginnen.
Ook onze club heeft een lastig seizoen achter de rug. Weinig tot geen
inkomsten maar toch doorlopende uitgaven.
In het besef dat het ook voor onze leden geen fijn jaar geweest is, wil het
clubbestuur een extra inspanning doen naar het lidgeld voor het seizoen 2020
- 2021.
Opnieuw geldt dat wie vroeg betaalt daar zijn voordeel uit haalt.

Betaling tussen

Betaling tussen

Betaling tussen

1/4/2021 - 31/5/2021

1/6/2021 - 31/7/2021

1/8/2021 - 30/9/2021

• Jeugd / Senioren:

• Jeugd / Senioren:

• Jeugd / Senioren:

110€

140€

170€

Nieuwe leden betalen steeds 170€.
De bijdrage voor de voetbalspeeltuin bedraagt 50€.
Voor jeugdspelers is dit seizoen een Seja trainingspak alsook polo met logo
inbegrepen in het lidgeld. Senioren en veteranen die voor 31/5/2021 betalen
genieten van 10 € korting t.o.v. vorig seizoen en krijgen een polo met logo
inbegrepen.
De familieregel blijft behouden. Eerste familielid betaalt volledig lidgeld. Vanaf
het tweede familielid (zelfde adres) is voor elk bijkomend spelend lid 20 €
korting voorzien.
Als het lidgeld NIET betaald is op 30/9/2021 mag de speler NIET meer spelen
tot vereffening.
Lidgelden kunnen gestort worden op rekeningnummer BE22 3634 3852 8047.
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********** DRINGEND GEZOCHT: TERREINVERZORGER **********

Taakomschrijving: terreinen speelklaar houden (maaien / wellen / sproeien /
lijnen trekken / onderhoud netten)
Aanbod: flexibele werktijden / gepaste werkkledij / verzekering / hapjes en
drankjes / samenwerking en opleiding door huidige onderhoudsmensen
Interesse? Contacteer Dirk Delva – 0476/34.14.46

FC SEJA – DE TOFSTE CLUB VAN ‘T STAD
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