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Start competitie eerste elftal 
 Ons eerste elftal is er in geslaagd de buren uit Herdersem en Moorsel over de knie te leggen 

en pronken met een mooie 6/6 in het klassement. Van een vliegende start gesproken.... 

Vanavond reeds de derde speeldag (laatste match op woensdagavond) – we ontvangen Sint-

Antelinks te 19u30 op de Rampelberg. 

o Supporters op post!! 

Start competitie jeugdwerking 
 Onze jeugdteams zijn op zaterdag 31/08 eveneens aan hun competitie begonnen. Er treden 

wekelijks 11 teams aan in competitie. Een 12de team moet onze categorie U8 worden – hier 

hebben we nog een drietal spelers voor nodig! Ken je kindjes van het geboortejaar 2012 laat 

het gerust weten. 

Actie ‘breng een vriendje mee’ naar de training 
 Op woensdag 11 september kan je vrijblijvend een vriendje meebrengen naar de training om 

kennis te maken met onze club. 

o Planning voor de VBT, U6, U7, U8, U9, U10 & U11 → zie socceronline 

 Voor onze categorie U12 en U13 (Gerry & Tom) zal deze actie doorgaan op dinsdag 10 

september – zie planning socceronline 

o Gelieve vooraf Gerry in kennis te stellen van deelname van uw vriendje! 

Kledingpakket 
 Laatste pasmoment ligt achter ons. Mensen die nog hun pakket moeten bestellen → op de 

website kan je bij ‘nuttige documenten’ het invulformulier terugvinden!  

Lidgeld 
 Spelers die dit nog moeten in orde brengen – hieronder de informatie! 

o Bedrag voor het seizoen 2019/2020. 

 VBT = 135 euro 

 U6 = 175 euro 

 U7 tem seniors = 200 euro 

 Korting: tweede lid van het gezin = -50 euro 

 Korting: derde lid van het gezin = 75 euro 
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 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! 

Footlunch 
 Onze club nodigt uw uit op onze footlunch van zondag 15 september (eerdere communicatie 

hieromtrent is gisteren in uw mailbox gekomen). Voor aanvang van de wedstrijd tegen Sk 

Erembodegem kan je van een lekkere lunch genieten in onze kantine. 

 Op het menu 

 Garnalencocktail (of kaaskroket voor de kinderen)  

 Chateaubriand met fris slaatje, saus naar keuze en krielpatatjes  

 Dame Blanche  

 

Iedereen is van harte welkom op deze footlunch. Deelnemen kan aan de democratische prijs van 30 

EUR per persoon (exclusief dranken tijdens de maaltijd). Kinderen (tot 14 jaar) betalen 15 EUR per 

persoon. Op verzoek leveren we ook een factuur af.  

Bevestigen en inschrijven kan via het formulier op onze website (www.vjbaardegem.be) of via een 

telefoontje of berichtje naar Kristof (0478 /754 587).  

Aansluitend op de footlunch kan u genieten van de wedstrijd VJ Baardegem – SK Erembodegem. De 

toegang tot deze wedstrijd is inbegrepen in de prijs van de footlunch!  

Wij waarderen het sterk dat u bij deze wedstrijd aanwezig zou kunnen zijn. 


