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Gemeentelijke sportterreinen  
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         ----------------------- 

Beste voetbalfanaat, 

 

Het huidige voetbalseizoen loopt op zijn laatste benen maar het volgende wordt reeds volop voorbereid. De trainingen starten 

de eerste week van augustus vanaf de U14 en de tweede week voor de andere categorieën (omwille van het voetbalkamp de 

eerste week).  

 

Het lidgeld is voor het komende seizoen bepaald op € 360,00 per speler van de onderbouw (U7-U8-U9) en €420,00 per 

speler voor middenbouw en bovenbouw.   

 

Net als vorig seizoen worden de inschrijving en de betaling (cash of met bankkaart) georganiseerd als volgt : op 25 mei en 

01 juni wordt er een inschrijvingsdag georganiseerd waarop van iedere categorie minstens één trainer aanwezig zal zijn 

alsook de jeugdcoördinatoren zodat eventuele vragen of onduidelijkheden kunnen opgeklaard worden. Ook zullen  er die dag 

pasmaten aanwezig zijn om het trainingspakket te passen zodat iedereen zijn pakket krijgt in de loop van de maand augustus.  

 

Vanaf de ontvangst van het lidgeld word je aanzien als lid van onze voetbalclub en ben je automatisch verzekerd bij 

eventuele ongevallen op trainingen, activiteiten en de weg heen en terug naar deze activiteiten. Er dient ook door de speler 

een charter ondertekend te worden waarin alle rechten en plichten opgelijst worden.  

 

We zijn tevens op zoek naar mensen die het huidige jeugdbestuur willen vervoegen.  

Ben jij iemand die zich wil inzetten voor de jeugdwerking van onze club, via gerichte beslissingen helpen de richting te 

bepalen waar we met de jeugdwerking naartoe willen. 

Dan ben je van harte welkom in het jeugdbestuur. 

Neem contact op met één van de mensen onderaan deze brief en je zal zeker worden uitgenodigd voor een eerste 

kennisname. 

 

Deze inschrijvingsdagen dagen gaan door in de Kantine van  9u tem 12u30. 

Gelieve ook de electronische pas van de speler mee te brengen zodat we deze kunnen inlezen bij de KBVB. 

 

 

 

Sportieve groeten,  

 

Eddy Van Hauwermeiren            Erik De Loose                                       

Jeugdsecretaris - AVJO               Jeugdvoorzitter            

0498/07.74.85                              0496/20.38.25 

 

 

                                          

 


