
 

        

                                                                                
 

                       
 
 
 

Geachte lezer van dit bericht, 

 
 

 

 
 

De Jeugdwerking van Sk Aaigem dankt u voor de intresse die je hebt om onze website te bezoeken. 

Wij zijn reeds vanaf 1995 op zoek naar de ideale omstandigheden om de jeugd in en rond Aaigem een goede opleiding te geven. 

 

 Daarom werd reeds bij de eerste mogelijkheid om een audit te laten uitvoeren (door toendertijd Dexia Footpas) op de kar gesprongen samen 

met Zottegem, E Aalst, enz…de evolutie van deze audits kun je volgen op onze website www.skaaigem.be onder Jeugdwerking/Footpas. 
Door de opvolging van de evaluaties hebben we voor de komende 3 jaar het hoogst mogelijk bereikt in de regionale competities, namelijk 

een ster. 

 
Dit betekend dat de Jeugdwerking van Sk Aaigem over de nodige gekwalificeerde trainers beschikt ( een trainer per ploeg). Wij streven 

ernaar om een trainer per ploeg te hebben,wat tot hiertoe zeker gelukt is. We beschikken over een klein kunstgrasterrein waar de U6 tot U8 in 

een optimale sfeer opgeleid worden. Eveneens over de nodige opleidingshulpmiddelen. 
Tijdens het seizoen 2016-2017 werd het hele jaar op vrijdag de sporthal Steenberg te Mere afgehuurd om indoor te trainen. Dit werd positief 

onthaald. Door de aanleg van een  kunstgras terrein op het gemeentelijk centrum Steenberg te Mere zal ook de mogelijkheid ontstaan om te 

trainen op een groot kunstterrein. Ook deze mogelijkheid werd in 2016-2017 door de Jeugdwerking aangeboden worden. 
 

De missie van onze Jeugdwerking is, spelers op te leiden voor de eerste ploeg. Daarvan kunnen de huidige spelers van het eerste elftal zeker 

over getuigen. Ongeveer 14 jaar terug werd met onze huidige capitein Michael Dhondt, een eerste golf van jeugdspelers in de eerste ploeg 
opgesteld. Nadien volgden er nog een aantal, spelers die momenteel nog altijd deel uitmaken van ons eerste elftal. 

Tijdens de laatste oficiele wedstrijd werd terug een speler van onze U17 opgesteld. Van deze ploeg zullen in de loop van volgend seizoen 

nog enkele spelers mogen proeven van eerst de reserveploeg en nadien het eerste elftal. 
 

Wij proberen om voor een zo mogelijk laag lidgeld, uw kind een degelijke opleiding te geven. (evenwaardig aan de meeste provinciale 

ploegen). Tot hiertoe hebben we voor elke ploeg een eigen gediplomeerd (of in opleiding) trainer kunnen geven en dat gaan we ook proberen 
voor het komende seizoen. Aansluitend is er elk seizoen een kledijpakket, dat we mits de nodige sponsors, zo laag mogelijk proberen te 

houden bij aankoop. 

 
Wij hopen u dan ook te kunnen overtuigen om ten minste een kijkje te komen nemen op ons terrein en indien mogelijk uw kind op een of 

meerdere trainingen  tijdens de maanden April, Mei of Augustus te mogen verwelkomen.  
 

 

Het Jeugdbestuur 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Clubbestuur:                                                                    Jeugdbestuur: 
Voorzitter vzw: Baeten José                                                                                                                  Voorzitter:  Matthys Jurgen 
     Tel 053/630939- Gsm 0473/827084                                                                                                                     Gsm 0475/535980 

Penningmeester:                                                              Website: www.skaaigem.be                       Penningmeester: Delombaerde  Quirien 

                                                                             Email : jdemunter@telenet.be                                     Gsm 0495/264180 
Secretaris GC    De Munter Johnny                                                                                                       Secretariaat: Landries 53,9420 Aaigem 

                            Tel 053/626811                                  TVJO  Robin Paerewijck                      Tel 053/626811                                                                           

     Fax 053/418430   Gsm 0497/300860                            Gsm  0471/318965                                        Fax 053/418430   Gsm 0497/300860         
 

 

    Voetbalclub  SportKring AAIGEM vzw 

 Aaigemdorp 94  9420 AAIGEM  

Kleuren : Groen-Zwart- Wit         Ondernemingsnr: 420 094 330 
Terrein: Langemunt 37- 9420 Aaigem. Lid KBVB Stamnr: 7938 

Btw : BE 649.059.167                         Fortis  001-0286234-63 

         Tel Kantine 053/627298 

http://www.skaaigem.be/

