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VJB bestaat 50 jaar! 
 Dit seizoen staat in het teken van het 50-jarig clubbestaan. We starten de festiviteiten tijdens 

onze voetbalfeesten. 

o Vrijdag 02/08 = galawedstrijd,  VJB (kampioenen 2013/2014) – VJB reserven 

(kampioenen 2017/2018, 2018/2019) te 19u30 en aansluitend fuif. 

o Verder staan ook de traditionele activiteiten op het programma: eetfestijn, 

minivoetbaltornooi, duiveltjeshappening & oefenwedstrijden jeugd. 

 Nieuwe website is online sedert 1 juli ’19. Hier vind je alle informatie van onze club terug en 

zal nog uitgebreid worden. Neem gerust een kijkje op www.vjbaardegem.be en hier kan je 

ook de applicatie downloaden voor uw smartphone, tablet, … zodat je van alle nieuwtjes op 

de hoogte blijft ifv jubileum- & voetbalseizoen. 

Teams jeugdwerking 2019/2020 
 Heden zijn de kalenders bekend gemaakt voor het nieuwe seizoen. Eerstdaags worden deze 

geconfigureerd in socceronline.  

o We starten met onze jeugdwerking de competitie op zaterdag 31 augustus!! 

 Momenteel hebben we reeds een 18-tal (potentiële) nieuwkomers verspreid over de 

verschillende categorieën.  Uiteraard zijn nieuwe spelers nog steeds van harte welkom! Ken 

je mogelijke nieuwkomers…. laat het mij weten volgens de gekende coördinaten. 

 De trainingsmomenten van alle teams zijn reeds ingegeven op socceronline (eventuele 

wijzigingen worden door de trainer van uw categorie meegedeeld). Woensdag 28/08 en 

woensdag 04/09 gaan er wijzigingen doorgevoerd worden want dan speelt ons eerste elftal 

hun competitiewedstrijd op eigen terrein. 

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!! 

 

http://www.vjbaardegem.be/
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 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 
 Er zal in de maand augustus nog een pasmoment georganiseerd worden. Juiste datum zal na 

overleg met onze leverancier nog meegedeeld worden. 

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. 

 

Alvast een prettige vakantie vakantie toegewenst en tot binnenkort. 

 
 


