
                                          
 
Beste voetbal ouders, beste spelers, 
 
Wegens de pandemie COVID 19 hebben we helaas ons voetbalseizoen 2019 – 
2020 vroegtijdig moeten stopzetten. Nu het weer mogelijk is te sporten met 
meerderen met respect voor de 1,5m afstand, kriebelt het enorm om onze eerste 
spelers opnieuw in clubverband te trainen. Echter dit is door het beëindigen van 
het voetbalseizoen eind april en definitief met het afgelaste tornooi begin mei in 
clubverband onder de reglementering van KVC Jong Lede niet meer mogelijk. 
Alles heeft te maken met verzekeringen en verantwoordelijkheden. Indien er 
gesport wordt, is dit momenteel onder eigen verantwoordelijkheid.  
 
Het goede nieuws is dat we stilaan kunnen aftellen naar het nieuwe seizoen. 
Van de gemeente Lede hebben we de toelating gekregen de inschrijvingen voor 
het seizoen 2020 – 2021 onder strikte voorwaarden te organiseren vanaf half 
juni. We kunnen zoals vorige jaren niet iedereen tegelijkertijd laten komen op 
twee vrij te kiezen inschrijvingsmomenten. De spelregels zijn voor dit jaar zeer 
strikt.  
 
U zal een uitnodiging krijgen via uw nieuwe trainer en de inschrijvingen 
zullen verlopen zoals de evaluaties. Dit wil zeggen iedereen geeft een tijdstip 
door en houdt zich aan deze afspraak. We voorzien voor iedereen maximaal 10 
minuten.  

• We vragen aan de spelers onder de 18 jaar naar de afspraak te komen met 
één begeleider. Enkel de speler en de begeleider komt binnen.  

• Respectuur het uur van de afspraak en vermijd het vroegtijdig en zeker het 
laattijdig aanwezig zijn. Indien u te vroeg bent, gelieve nog even in de auto of 
buiten te wachten. Indien u te laat bent, verstoort u helaas de planning wat 
niet fijn is voor uzelf noch voor andere wachtenden na u. 

• Maskergebruik binnen wordt aangeraden. 
• Handhygiëne blijft een cruciaal onderdeel om besmetting te vermijden, 

gelieve thuis de handen te wassen voor vertrek en het aanraken van uw 
gezicht te vermijden. 

• Alle pasmaten voor het kledijpakket zijn aanwezig, maar zullen alleen getoond 
worden op verzoek, er kan dit jaar NIET gepast worden. Gelieve reeds zoveel 
mogelijk op voorhand de maten in te vullen op de begeleidende brief. 

• Bij het betreden en verlaten van de kantine, moet u telkens de handen 
ontsmetten. De nodige alcoholontsmetting werd hiervoor voorzien. 

• Indien uw zoon of dochter zich ziek voelt (koorts of hoest of keelpijn of 
kortademigheid), gelieve de geplande afspraak tijdig te annuleren.  

• Verder wordt er gevraagd om géén gsm te gebruiken eens uw handen 
ontsmet zijn. 

• Betalingen gebeuren zo veel mogelijk met bankkaart op het ogenblik van de 
inschrijving. Het inschrijvingsgeld blijft 360 € voor U7, U8 en U9. Voor de 
hogere categorieën blijft het 420 €. 

• Indien u zich niet meer wenst aan te sluiten bij KVC Jong Lede, kan u dit 
eveneens aan uw trainer laten weten. Dit maakt het overzicht en de planning 
duidelijk. 



Volgende dagen en uren zijn voorzien : 

Vrijdag 19/6 : 18u tot 21u : U12 en U13 

Zaterdag 20/6 : 9u tot 12u : U7, U8 en U9 

                        13u tot 16u : U10 en U11 

Maandag 22/6 : 18u tot 21u : U14 en U15 

Dinsdag 23/6 : 18u tot 21u : U16 en U17 

Woensdag 24/6 : 18u tot 2u : U19 en U21 

 

We hopen op een vlot en aangenaam verloop en we staan te poppelen om alle 
grote en kleine voetbalsterren terug te zien.  

Onder normale omstandigheden starten we in augustus het nieuwe seizoen. Of 
dit met het kamp in Blankenberge zal zijn of met ons eigen voetbalkamp , weten 
we niet maar niets zegt ons momenteel dat het niet zo zal zijn. We blijven 
optimistisch. 

Wat het nieuwe seizoen betreft, zullen we hier ook CORONA proef moeten 
werken. We doen ons uiterste best om dit steeds in goed banen te leiden in 
combinatie met een hoop fun en formation bij het beoefenen van onze favoriete 
sport. 

Sportieve groeten,  

Het KVC Jong Lede Jeugdbestuur 


