
Wat biedt KVK Avelgem aan in ruil voor het lidgeld? Een woordje uitleg van het bestuur… 

KVK Avelgem is een gezond geleide voetbalclub, onderverdeeld in 3 categorieën: 1e ploeg, 
jeugd en onze dames.  Jaarlijks slagen we erin om, per categorie, de kosten even hoog als 
inkomsten te houden. De budgettering voor een voetbalseizoen is een hele puzzel voor een 
vereniging als de onze.   

Het beheer van een voetbalclub is te vergelijken met het runnen van een klein bedrijf dat 
specifieke kennis vereist zowel administratief, communicatief, … maar zeker SPORTIEF! Wij 
streven ernaar om kwaliteitsvolle trainingen aan te bieden in een kwalitatieve, 
kindvriendelijke en professionele club door gediplomeerde en gemotiveerde trainers, zodat 
wij kunnen werken met elk individu, zowel op regionaal als IP-niveau. Er is ook extra 
ondersteuning door coördinatoren zodat wij de sportieve ontwikkeling van iedere speler 
optimaal kunnen opvolgen. 

De club maakt meer kosten dan zij lidgelden ontvangt. Waar haalt de club dan de centen om 
dat tekort op te vangen?   Dat ‘tekort’ wordt opgelost dankzij onze sponsors, subsidies, 
inkomgelden, tombola, onze familiale kantine en de succesvolle evenementen georganiseerd 
door onze talrijke vrijwilligers.  
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Via de mutualiteit kan je een korting krijgen op het inschrijvingsgeld dat je aan de club 

betaalde.  Het bedrag varieert volgens ziekenfonds. Gelieve het document van uw 

ziekenfonds zo volledig mogelijk in te vullen. Laat het daarna ondertekenen door iemand van 

het bestuur.
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LIDGELDEN KVK AVELGEM JEUGD 

ONDERBOUW MIDDENBOUW BOVENBOUW 
U6 – U7 U8 – U9 U10 – U13 U14 – U17 

➔ 2 trainingen per week 
Op natuurgras & kunstgras & 

indoorzaal 

➔ 1x MULTIMOVE tweewekelijks 
➔ 1 wedstrijd per week op recreatief 

niveau. 
➔ Tornooien  
➔ Training van gediplomeerde trainers 
➔ Aansluitingskosten en verzekering bij 

de Belgische voetbalbond. 
➔ Water tijdens en na de wedstrijd 
➔ Sinterklaasfeest 
➔ Halloweenfeest 
➔ Gratis toegang eerste elftallen 
➔ Douche na de training 
➔ Nutsvoorzieningen  
➔ Wedstrijduitrusting (blijft op de club) 
➔ Kwaliteitslabel 3 sterren DOUBLE PASS 
 
 
 
 

➔ 2 trainingen per week 
Op natuurgras & kunstgras & 

indoorzaal 

➔ 3de TECHNIEKTRAINING tweewekelijks 
➔ 1 wedstrijd per week op het sportieve 

niveau dat aansluit bij de mogelijkheden van 
elke speler voor een zo groot mogelijk 
spelplezier. (Interprovinciaal / regionaal) 

➔ Tornooien  
➔ Training van gediplomeerde trainers 
➔ Aansluitingskosten en verzekering bij 

de Belgische voetbalbond. 
➔  Water tijdens en na de wedstrijd 
➔ Sinterklaasfeest 
➔ Halloweenfeest 
➔ Gratis toegang eerste elftallen 
➔ Douche na de training 
➔ Nutsvoorzieningen 
➔ Kledijpakket (Sweater – Kousen –  

T-shirt) 

➔ Wedstrijduitrusting (blijft op de club) 
➔ Kwaliteitslabel 3 sterren DOUBLE PASS 

➔ 3 trainingen per week 
Op natuurgras & kunstgras & 

indoorzaal 

➔ TECHNIEKTRAINING tweewekelijks 
➔ 1 wedstrijd per week op het sportieve 

niveau dat aansluit bij de mogelijkheden van 
elke speler voor een zo groot mogelijk 
spelplezier. (Interprovinciaal / regionaal) 

➔ Tornooien  
➔ Training van gediplomeerde trainers 
➔ Aansluitingskosten en verzekering bij 

de Belgische voetbalbond. 
➔  Water tijdens en na de wedstrijd 
➔ Sinterklaasfeest 
➔ Halloweenfeest 
➔ Gratis toegang eerste elftallen 
➔ Douche na de training 
➔ Nutsvoorzieningen  
➔ Kledijpakket (Sweater – Kousen –  

T-shirt) 

➔ Wedstrijduitrusting (blijft op de club) 
➔ Kwaliteitslabel 3 sterren DOUBLE 

PASS 

➔ 3 trainingen per week 
Op natuurgras & kunstgras & 

indoorzaal 

➔ FYSIEKE TRAINING/begeleiding (IP) 
➔ 1 wedstrijd per week op het sportieve 

niveau dat aansluit bij de mogelijkheden van 
elke speler voor een zo groot mogelijk 
spelplezier. (Interprovinciaal / regionaal) 

➔ Tornooien  
➔ Training van gediplomeerde trainers 
➔ Aansluitingskosten en verzekering bij 

de Belgische voetbalbond. 
➔  Water tijdens en na de wedstrijd 
➔ Gratis toegang eerste elftallen 
➔ Douche na de training 
➔ Nutsvoorzieningen  
➔ Kledijpakket (Sweater – Kousen –  

T-shirt) 

➔ Blessurepreventie 
➔ Algemene krachttraining (IP) 
➔ Medische begeleiding 
➔ Wedstrijduitrusting (blijft op de club) 
➔ Doorstromingsmogelijkheden naar 

een eerste elftal.  
➔ Kwaliteitslabel 3 sterren DOUBLE 

PASS 

GEDIPLOMEERDE TRAINERS KVK AVELGEM 
➔ 3 Initiator C 
➔ 1 UEFA B 
➔ 1 MULTIMOVE begeleider 

➔ 4 initiator C 
➔ 1 instructeur B 
➔ 1 Keeptrainer niv.2 

➔ 2 UEFA B 
➔ 3 Instructeurs B 
➔ 2 Initiators C 
➔ 1 Keeptrainer niv.2 

➔ 3 UEFA B 
➔ 1 Physical Coach niv.2 
➔ 1 Kiné 
➔ Keeptrainer niv.2 

EXTRA DIPLOMA’S IN KVK AVELGEM 
➔ 3 TVJO AMATEURS 
➔ 6 Talentscouts 
➔ 1 UEFA A 


