
Arena nieuwe verzekeringspartner VMF

Sinds het begin van seizoen 2016-2017 werkt de VMF samen met Arena N.V. voor de 
verzekering van al haar leden. Hiermee komt een einde aan de samenwerking met Ethias. 
Lopende dossier bij Ethias worden verder afgehandeld tot volledige afsluiting.
De verzekerde activiteit, de dekking en de procedure voor aanmelding van verzekerings-
gevallen blijft gelijklopend met de vorige jaren. Op één punt gaan we er op vooruit : het 
bedrag van de vrijstelling vermindert van 25€ naar 10,50€, zodat U minder uit eigen zak 
hoeft te betalen.
Praktisch informatie :
• De ongevalsaangifte is steeds beschikbaar op de websites van LMV en VMF :

http://www.lmv.be/pdf/Aangifteformulier_arena.pdf
• De ingevulde aangifte wordt rechtstreeks opgestuurd naar Arena (het adres staat bovenaan

de aangifte) binnen de 10 dagen na het ongeval.
• Het slachtoffer ontvangt van Arena een brief met vermelding van het dossiernummer, 

contactgegevens en de verdere procedure.
• Het blijft nog steeds belangrijk om iedere blessure die tijdens de wedstrijd werd opgelopen, 

te laten vermelden door de scheidsrechter op het wedstrijdblad.

LOKERSE MINIVOETBALKERN
Wist je dat …

• … In seizoen 2016-2017 van de LMV naast de 
gewone competitie opnieuw een bekercompetitie 
in Champions League formule wordt 
georganiseerd. Door de drukke kalender zal er 
soms twee keer per week moeten gespeeld 
worden. Gelukkig is dit voor alle ploegen beperkt 
tot 1 à 2 keer op het seizoen. Hou de kalender 
daarom steeds goed in de gaten !

• Op maandag 19 december 2016 wordt er gestart 
met de afbraak van de oude tribune in de oude 
zaal van de sporthal van Lokeren. Aansluitend 
volgt dan de opbouw van de nieuwe, 
geautomatiseerde tribune. Deze werken zullen in 
totaal een 3-tal weken in beslag nemen en 
beëindigd worden op vrijdag 9 januari 2017.  
Tijdens de uitvoering van deze werken zullen er 
geen wedstrijden kunnen plaatsvinden in de oude 
zaal. 

• Dit heeft gevolgen voor volgende 
competitiewedstrijden, gepland op vrijdag 
23/12/2016:

 19u30: Peugeot De Rooze – Den 
Dam/TDM  verplaatst naar maandag 
23/01/2017 om 20u30

 20u30: MCWS De Ronde Café – De Bock 
& Co  verplaatst naar maandag 
23/01/2017 om 21u30

 21u30: Cultuurcafé Lokeren –
Grondwerken De Ridder  verplaatst 
naar maandag 30/01/2017 om 20u30

 22u30: New York Eagles – Vanquathem & 
Partners  verplaatst naar maandag 
30/01/2017 om 21u30
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LMV zoekt nieuwe teams

JE EIGEN MINIVOETBALPLOEG?
NIET ZO MOEILIJK

VIND 8 OF 10 PLOEGMAKKERS. 
DE REST IS KINDERSPEL

VRAAG VRIJBLIJVEND INFO
Secretaris@Lmv.be

Magic skills Futsal :

Ricardinho 10
Klik hier

Séan Garnier
Klik hier
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Ploeg in de kijker – New York Eagles
Als enige nieuwe ploeg in de Lokerse Minivoetbalkern stellen we jullie graag MVC New York Eagles voor: De
New York Eagles bestaan uit een hechte groep van 13 vrienden uit Lokeren en omstreken.
Ze hebben hun club gebaseerd op hun grote voorbeeld, Manchester City FC. De bewondering voor deze
Engelse grootmacht van het veldvoetbal komt tot uiting in hun logo en de keuze van teamkleuren voor hun
uitrusting (wit en hemelsblauw n.v.d.r.). In het logo van de New York Eagles staat een arend, die symbool
staat voor de kracht van hun vriendschap, die ze ongetwijfeld zullen tonen gedurende de lopende
minivoetbalcompetitie.

Het ontstaan van de club is een idee van de twee kameraden, Francesco Schatteman en Jarno Van der Jeugt.
Zij slaan de handen in elkaar en gaan naarstig op zoek naar sponsors. Daarin worden ze al gauw bijgestaan
door twee vrienden van hen, Stef Wauters en Kenneth De Block, en het bestuur van MVC New York Eagles is
gevormd.

De New York Eagles beschikken over niet minder dan vier sponsors: Garage André De Wilde, broodjeszaak
De Retro, Wauters Construct en Optiek Van Bockstal. Daarnaast heeft elk lid van de Eagles zijn duit in het
zakje gedaan om hun club tot stand te brengen. Echter, zonder de hulp van hun vier sponsors was het
ontstaan van hun ploeg niet mogelijk.

In onderling overleg besluiten de 4 vrienden om hun geluk te beproeven in de Lokerse Minivoetbalkern. De
wetenschap dat alle wedstrijden op éénzelfde locatie, namelijk de sporthal van Lokeren, was voor de Eagles
doorslaggevend.

Enkele spelers van de New York Eagles hebben reeds ervaring in de zaal. Ze beschikken zelfs over een speler
die al één seizoen in 3e nationale minivoetbal heeft meegedraaid. Verder bestaat de ploeg voornamelijk uit
(ex-)veldvoetballers en een gedreven trainer met palmares (in den Charles).

Tijdens afgelopen zomermaanden speelden de Eagles voor het eerst samen als ploeg tijdens enkele
zomertornooien. Daaruit bleek dat er duidelijk talent in hun ploeg zit want ze slaagden er in om enkele van
deze tornooien af te sluiten met een plaats in de top drie.
Bij aanvang van de minivoetbal competitie stelden ze zich tot doelstelling om play-off 2 te bereiken en hun
onderlinge vriendschapsband te versterken door voor elkaar te strijden in de zaal.
Na een sterke start met 12 punten uit de eerste 5 wedstrijden mogen de Eagles misschien wel hopen op
meer.

Nog enkele weetjes i.v.m. de New York Eagles:
het clubgerecht van de Eagles is, naast de heerlijke broodjes van broodjeszaak De Retro, pizza Casa di
Mama.
De nummer 10 van de Eagles draagt altijd zijn gelukonderbroek , d.i. de onderbroek die hij droeg toen ze
hun eerste wedstrijd samen wonnen.
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