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Ardooie, postdatum 
 

Geachte ouders, spelers, 
 
In deze onzekere tijden ten gevolge van, Covid-19, willen wij jullie vooral een goede gezondheid 
toewensen. Ook voor jullie familie, vrienden en collega’s, hopen we  dat iedereen mag gespaard blijven 
van Corona en dat na de beloofde vaccinaties alles opnieuw min of meer normaal kan verlopen. 
 
Het huidige seizoen kende opnieuw een hobbelig parcours door het Corona-virus. Alles wat we 
neerschrijven en waar we naar uitkijken voor volgend seizoen, staat allemaal onder voorbehoud van 
eventuele versoepelde maatregelen vanuit Voetbal Vlaanderen. 
Het bestuur is reeds volop bezig met de structuur en planning van volgend seizoen. Vandaar deze brief 
met enkele praktische afspraken. Aan de studenten hopen wij dat de examenperiode goed zal verlopen 
en dat een goed resultaat mag volgen. Ook voor iedereen een deugddoende zomerstop gewenst. Dat 
we met nieuwe moed het seizoen 2021-2022 kunnen aanvatten en SAMEN opnieuw fun, ontspanning 
en sport kunnen beleven bij KVC en dit op ons NIEUW kunstgrasveld met LED-verlichting! 
 

1. Aan het begin van het nieuwe seizoen willen wij u ‘warm’ maken voor het 
voorstellingsweekend van onze club KVC Ardooie. Op zondag 29 augustus hebben we, net 
zoals vorig jaar, onze jeugdhappening waarbij in de voormiddag de U7, U8 en U9 aan de slag 
gaan. In de namiddag stellen we de U10, U11 en U12/13 voor. Op zaterdag 28 augustus spelen 
onze U15 en U17 een vriendschappelijke wedstrijd. 

  
2. Het lidgeld voor het seizoen 2021-2022 is voor de U6 en U7 of  2de of 3de lid € 150, voor U8 en 

U9 € 175, voor de prov beloften € 225, voor de kernspelers (1ste ploeg) € 350  en voor de 
overige leden € 200. Dit dient u over te schrijven op volgend rekeningnummer:  BE65 9796 
2562 0396  BIC:  ARSP BE22. In de mededeling zeker naam en voornaam van de speler 
vermelden. We belonen ook opnieuw de vroege betalers. 
Een overzicht van de tarieven: 

Betaling voor 25/06/2021  Betaling na 25/06/2021 

U6,U7 of 2° of 3° lid   € 150    € 175 
U8 en U9    € 175    € 200 
Overige    € 200    € 225 
Prov. Beloften    € 225    € 250 
Kernspelers    € 350    € 375 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.kvcardooie.be/
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Bij het begin van het seizoen krijgen al onze leden dit jaar een nieuw trainingspak. 
De pasdagen en de bedeling zullen u in een aparte mailing worden medegedeeld. 
Alles zal uiteraard in corona-omstandigheden moeten worden georganiseerd. 
 
Dit jaar houden we op zondag 27/06/2021 onze startdag van het nieuwe seizoen 2021-2022 
d.w.z. dat iedere trainer zal aanwezig zijn tussen 09.30u en 12.00u. We voorzien per ploeg een 
half uurtje (de juiste uren worden nog persoonlijk gemaild), om de richtlijnen van Covid te 
respecteren. Op die dag is er ook nog mogelijkheid tot eventuele cash betaling van het lidgeld. 
Op deze dag kan er ook (indien nodig) nieuwe trainingskledij  gepast worden. Gelieve deze 
dag ook ID Card/Kids ID mee te brengen, dit om de persoonlijke gegevens te updaten. 
 

3. Net zoals vorig jaar organiseren wij opnieuw een voetbalkamp (09/08 – 13/08) voor spelers 
tot en met 12 jaar, telkens van 14h tot 17h. Inschrijven kan tot en met 15/07/2021 en dit via 
mail (dieter.j@skynet.be). Gelieve de naam en voornaam, geboortedatum, adres van uw zoon 
of dochter door te mailen. Tevens telefoonnummer waar we u kunnen bereiken alsook uw e-
mail zodat we u de praktische informatie kunnen doorsturen. Gelieve ook mee te delen of uw 
zoon of dochter keeper is. U kan het inschrijvingsgeld storten op rekeningnummer BE04 9730 
6764 7531 van KVC Ardooie jeugd. Voor de prijs van € 75,00 krijgt uw zoon of dochter 3 
trainingen per dag, een vieruurtje en drankje, opvang een kwartier voor aanvang en driekwart 
uur na het einde. Meer informatie kan u in bijlage terugvinden of via Dieter Jacobs (0478/45 
00 31). Tevens op onze website kan je alles terugvinden.  

 
4. Nieuwe leden ontvangen een broekje, een paar kousen en een training, deze kan u komen 

passen na afspraak.  
Kousen, broek en training kunnen worden aangekocht  rechtstreeks via de club in de kantine. 
Alle andere kledingstukken kunnen na de pasdagen via sportline.be (ga naar rubriek 
teamwear, selecteer KVC ARDOOIE, maak uw bestelling, afrekenen, promocode: 
TEAMVOETBAL, keuze afhalen of thuislevering, betalen.) 

 
Prijzen voor de kledij te verkrijgen in de club:  

            Wedstrijd kousen     € 9,00  
Wedstrijd short       € 14,00 
Training jas 116-164     € 35,00    
Training broek 116-164     € 20,00  
Training jas S-4XL     € 40,00 
Training broek S-4XL      € 25,00 
Training jas met kap U21, beloften, fanion  € 65,00 
Training broek U21, beloften, fanion  € 40,00    

 
Onze secretaris Geert De Batselier zal op woensdag 18 augustus en woensdag 25 augustus 
aanwezig zijn in de kantine van 17 uur tot 19 uur voor allerlei administratieve zaken in orde te 
brengen. Ook de verantwoordelijke voor kledij zal aanwezig zijn.   
 

http://www.kvcardooie.be/
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5. Bij sportongevallen moet u een ongevallenformulier aan de trainer, afgevaardigde  

of secretaris aanvragen, dit formulier laten invullen door uw arts, het binnen de tien 
werkdagen terug bezorgen aan Geert De Batselier, Elslanderstraat 11, 8850 Ardooie. Na 
herstel vraagt u aan de behandelende arts een getuigschrift van volledig herstel. Dit moet u 
indienen vooraleer u terug mag spelen. Dit dient u terug in op het secretariaat (zie adres 
hierboven). Na alle rekeningen te hebben betaald, vraagt u aan uw mutualiteit een attest van 
betaling en u bezorgt dit opnieuw aan de secretaris. 
Let wel op: Bepaalde dingen worden niet terugbetaald door de verzekering van de Belgische 
voetbalbond (vraag hieromtrent verdere uitleg). Het nieuwe formulier staat op het web 
www.kvcardooie.be .  

6. Van iedere speler wordt enige beleefdheid verwacht, en daarom vragen wij dat iedere speler 
bij aankomst en vertrek een hand geeft aan de trainer en afgevaardigde (dit is slechts een 
klein en simpel gebaar, maar getuigt van beleefdheid). Ook hier zullen nieuwe richtlijnen 
gelden door Covid-19, deze zullen duidelijk bij de start van het seizoen worden meegedeeld.  

7. De trainers verwachten de spelers maximum een kwartier voor de aanvang van de training. 
Komt men toch vroeger, dan is men daar op eigen verantwoordelijkheid. Een half uur na de 
training zijn de kleedkamers vrij gemaakt. Zo kan de trainer de kleedkamers ook afsluiten. De 
kleedkamers zijn immers geen speelplaats. Ook hier zullen de nieuwe maatregelen 
meegedeeld worden. 

8. Wij verplichten de spelers zich te wassen na iedere voetbalwedstrijd. Dit omwille van de 
hygiëne, alsook uit respect voor de eigenaar van de wagen waarin ze plaats moeten nemen na 
de wedstrijd. Uiteraard zullen ook hier richtlijnen gecommuniceerd worden in functie van 
Covid-19. 

9. Aan de ouders van spelers jonger  – 12 jaar: Indien u voetbalschoenen gaat kopen voor uw 
voetballer/voetbalster, koop dan schoenen met vaste multistuds (noppen). Voetbalschoenen 
met losse en ijzeren noppen worden verboden door de voetbalbond en dit voor hun eigen 
veiligheid. Wat betreft ons nieuwe kunstgrasveld: hier zullen ook specifieke richtlijnen worden 
gecommuniceerd bij het begin van het seizoen. Op kunstgras enkel vaste noppen, geen stalen 
en/of afschroefbare noppen! 

10. Spelers die zich schuldig maken aan vandalisme of diefstal zullen de club onmiddellijk moeten 
verlaten. 

 
Hopelijk kunnen we dit jaar wel een Mosselfestijn en/of een Kerstfeestje organiseren. 

 
Alvast hartelijk dank, 
Met vriendelijke groeten, 
Jacobs Dieter       Cappelle Marc 
Jeugdvoorzitter      Voorzitter  
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