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Beste sympathisant van KFC Meulebeke, 

 

27 maart 1928: FC Meulebeke krijgt het stamnummer 1255 en is meteen aangesloten bij de Belgische Voetbalbond. 
De start van negentig jaar ‘Voetbal in Rood en Wit’.  

Er werd gestart in derde afdeling met 12 ploegen: Racing Lauwe speelde kampioen, wij eindigden achtste. De 
verplaatsingen gebeurden toen met de vrachtwagen van de gebroeders Louvaert. Promoties, degradaties, tientallen 
jaren nationaal voetbal, thuismatch tegen Eersteklasser Sint-Truiden in 1965 voor de beker en zelfs het 
omkoopschandaal in 1976: ze passeerden allemaal de revue. 

Nu waait er een positieve en warme wind over ons prachtig Sportcentrum Ter Borcht: het eerste elftal presteert 
uitstekend mét heel wat jonge Meulebekenaren in de kern. Liefst 22 ploegen treden momenteel wekelijks aan en 
met onze jeugd willen we zo snel mogelijk terug naar de provinciale reeksen! 

In het jaar van onze negentigste verjaardag kunnen we allicht uitpakken met enkele kampioenen. Echter nog 
eventjes afwachten. Het zou deze unieke feestavond des te mooier maken… 

 

Voetbal een feest! 

90 jaar Koninklijke Footballclub Meulebeke kunnen we uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan… Met een knipoog 
naar onze vrijwilligers & medewerkers willen we iedereen maximaal laten genieten. En daarom vieren we eens feest 
‘op verplaatsing’ en dit op vrijdag 4 mei 2018 in zaal Shamrock te Tielt.  

We hopen heel veel van onze leden te mogen verwelkomen: spelers, ouders & familie, (jeugd)trainers, 
bestuursleden, sponsors, supporters,… Maar uiteraard zien we ook graag  ‘oud gekenden’ terug: ex-spelers/trainers 
en sympathisanten van weleer of uit een recenter verleden. Kortom iedereen met een rood-wit hart! 

 

Die avond verwelkomen we, indien de Play-off-kalender het toelaat, ook dhr. Franky Dury (hoofdtrainer SV Zulte-
Waregem) en hij zal dan ook de trofee van ‘Speler van het Seizoen’ mee overhandigen. 

Na de feestmaaltijd gooien we de beentjes los met een dj! 

 

Op de volgende pagina vindt u alle praktische info terug omtrent deze feestavond, alsook de mogelijkheid om in te 
schrijven voor (een) sponsortafel(s).  
 

Sportieve groeten en hopelijk  –  feestelijk uitgedost  –  tot dan! 

 

Dirk Verwilst, 

 

Ondervoorzitter KFC Meulebeke. 



Koninklijke Footballclub Meulebeke 
stamnummer KBVB: 1255 – kfcmeulebeke.be 

 

 

FEESTPROGRAMMA & INSCHRIJVINGEN 

 Vrijdag 4 mei 2018 – aanvang stipt om 19u! 
 Feestzaal Shamrock, Europamarktlaan 24 – 8700 Tielt. 

 

 Voor de prijs van 70 € per persoon bieden we  
 

verzorgde receptie met verschillende hapjes gedurende anderhalf uur 
bordje met gebakken scampi’s op buikspek, aardappelpuree met truffel en kruiden 

chateaubriand met saus naar keuze, groenten en aardappelbereidingen 
huisgemaakte ijstaart met speculoos, framboos en meringue 

 

aangepaste wijnen en dranken inbegrepen bij de hoofdmaaltijd, nadien dranken inbegrepen tot 2u 
 

 Om praktische redenen vragen we zo snel mogelijk in te schrijven en dit voor 23 april 2018! 
Opgepast, pas definitief na betaling, cash of op het rekeningnummer: BE96  7387  0348  1105. 
Aangepaste maaltijd (vegetarisch,…) mogelijk, graag tijdig contact nemen aub. 

 

Inschrijven & info: 

Pieterjan Delbaere  Bernard Gallez   Tom Verscheure              Kurt Declerck 
0477 / 295 694   0496 / 242 307   0476 / 678 778               0495 / 763 716 
pj_delbaere@hotmail.com               bernard.gallez@hotmail.com          tomverscheure@skynet.be           kurt.declerck@techbox.be 
 

 

SPONSORTAFELS 
 

We bieden voor deze avond ook sponsortafels aan, een ideale gelegenheid om mee te vieren met KFC Meulebeke 
en om eveneens uw bedrijf, zaak, firma,… in de kijker te plaatsen! 

Wat krijgt u hiervoor? 
 Een gereserveerde tafel volgens het aantal ingeschreven personen. 
 Uw bedrijfslogo op uw tafel én geprojecteerd in zaal Shamrock (tot na het eten). 
 Uw bedrijfslogo verschijnt regelmatig op onze drukbezochte website www.kfcmeulebeke.be én Facebook-

pagina ‘KFC Meulebeke – 1255’. Dit vanaf inschrijving tot en met eind mei. 
 Uw bedrijfslogo aan de voetbalkantine op Ter Borcht, en dit tot en met eind mei. 
 U ontvangt een factuur. 

 

Prijs? 
 Tafel van 8 personen voor 640 € (incl. BTW) 
 Tafel van 10 personen voor 800 € (incl. BTW) 
 Tafel van 12 personen voor 960 € (incl. BTW) 

Opgepast, het aantal tafels is ‘beperkt’… First come, first served (=betaald)! 

 

Inschrijven & info:  Pieterjan Delbaere    Kurt Declerck 
                               0477 / 295 694 - pj_delbaere@hotmail.com 0495 / 763 716 - kurt.declerck@techbox.be  


