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Woordje van dank 
 Allereerst wensen wij alle medewerkers en vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de 

organisatie van onze voetbalfeesten van harte te bedanken.  

Externe tornooien en oefenwedstrijden 
Ploeg Club Datum 

U6 SK Herdersem 15 augustus  

U6 EMI Essene 24 augustus 

U7 FC Mere 17 augustus 

U7 VK Liedekerke 25 augustus 

U8 Geen tornooien  

U9 Robur Moerzeke 11 augustus 

U9 SK Oudegem 17 augustus 

U10 SK Oudegem 17 augustus 

U11 E Houtem 11 augustus 

U11 FC Smetlede 25 augustus 

U12 SK Herdersem 15 augustus 

U12 E Mazenzele-Opwijk 25 augustus 

U13 A SK Herdersem 15 augustus 

U13 B SKV Overmere 25 augustus 

U15 KRC Bambrugge 10 augustus 

U15 Osta Meerbeke 24 augustus 

U17 SK Grembergen 23 augustus 
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Speelschema van de tornooien kan geraadpleegd worden via onze website www.vjbaardegem.be 

 Woensdag 14 augustus ’19, Kerksken – VJ Baardegem, categorie U17 te 19u30 

 Zaterdag 17 augustus ’19, Juv. Schoonaarde – VJ Baardegem, categorie U13 te 10u 

Start eerste elftal & beloften 
 Ons eerste elftal start de competitie op woensdag 28 augustus 2019. Hieronder de eerste vijf 

wedstrijden. 

o Woensdag 28/08, 19u30, VJ Baardegem – SK Herdersem 

o Zondag 01/09, 15u, S. Moorsel – VJ Baardegem 

o Woensdag 04/09, 19u30, VJ Baardegem – Sint Antelinks (Wit/Zwart) 

o Zondag 08/09, 15u, Herzele/Ressegem – VJ Baardegem 

o Zondag 15/09, 15u, VJ Baardegem – Sk Erembodegem 

 Supporters allen op post!! 

 Onze Reserven A starten de competitie op vrijdag 30 augustus. Hieronder hun eerste drie 

opdrachten. 

o Vrijdag 30/08, 19u30, VJ Baardegem – Neigem 

o Zaterdag 07/09, 15u, Haaltert – VJ Baardegem 

o Vrijdag 20/09, 19u30, VJ Baardegem – Gijzegem 

 De Reserven B beginnen aan de competitie op zaterdag 7 september. Hieronder de eerste 

wedstrijden. 

o 07/09, 15u, Smetlede – VJ Baardegem 

o 21/09, 14u, VJ Baardegem – Bambrugge 

o 28/09, 15u, Moortsele – VJ Baardegem 

Pasmoment kleding 
 Hot Sport & VJ Baardegem gaan op woensdag 28 augustus de mogelijkheid bieden het 

kledingpakket (voor nieuwe spelers en spelers die dit nog moeten in orde brengen) te 

passen. Na het extra pasmoment zal je over de mogelijkheid beschikken om via onze website 

(extra) te bestellen. 

Trainingen woensdag 28 augustus 
 Deze dag kan er, ingevolge competitiewedstrijd eerste elftal niet getraind worden. Er zal via 

uw trainer een alternatief aangeboden worden. 

 Alle jeugdspelers worden uitgenodigd aanwezig te zijn op de openingswedstrijd. Voor 

aanvang van de wedstrijd worden de peters van onze jeugdteams bekend gemaakt. Ieder 

team zal twee peters hebben uit ons seniorenelftal. De peter zal gedurende het seizoen een 

wedstrijd bijwonen en een training geven aan zijn categorie. Spelers kunnen mee oplopen 

voor aanvang van de wedstrijd met hun peter! 

http://www.vjbaardegem.be/
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Lidgeld 
 Graag verzoeken wij iedere speler zijn lidgeld te betalen tegen 15 augustus 2019. 

o Bedrag voor het seizoen 2019/2020. 

 VBT = 135 euro 

 U6 = 175 euro 

 U7 tem seniors = 200 euro 

 Kortingen: tweede lid van het gezin = -50 euro 

 Kortingen: derde lid van het gezin = -75 euro 

 Coördinaten betaling lidgeld 

VJ Baardegem, Rampelberg 105 te 9310 Baardegem 

IBAN = BE75 7371 0306 3351 

BIC = KREDBEBB 

Gelieve bij betaling volgende mededeling te vermelden: naam speler, categorie & lidgeld 

2019/2020. 

o Opgelet!! Vergeet niet uw betaalde voorschot tijdens het pasmoment in mei in 

mindering te brengen! 

o Op onze website vind je het document van uw mutualiteit terug – je kan dit laten 

ondertekenen zodat je een deel van het betaalde lidgeld kan terugvorderen. 

 Volgende week wordt gestart met het verdelen van de pakketten. Enkel bij volledige 

betaling van het lidgeld kan het pakket afgehaald worden. 

Interactief 
 Elke wedstrijd kan er via onze App gestart worden met een liveblog. Hier kan je dan foto’s, 

leuke berichten, stand van zaken wedstrijd, …. posten. 

 Via de website/App kan je voortaan ook afwezigheden melden voor training en wedstrijd. 

Hiervoor heb je uw teamcode nodig die je kan bekomen bij de trainer van uw categorie. 

 Tijdens de maand september gaan we trachten van iedere speler een nieuwe foto te trekken 

om te posten op onze website. Mensen die in het kader van de GDPR hun foto niet wensen 

te publiceren → gelieve dit via mail te laten weten! 

 Nieuwe spelers 
 Procedure tot inschrijving. 

o Inschrijving bij VJ Baardegem = betaling van het lidgeld (zie hierboven). 

o Inschrijving KBVB/VFV = administratieve aansluiting in orde brengen – afspraak 

maken met Gerry via gerryjeugdvjb@gmail.com of via 0476/56 46 05 
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