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Beste speler, speelster of ouder, 

 

Een gezonde toekomst wensen wij u toe. 

 

Dat is het belangrijkste dat we aan onze leden kunnen wensen. In deze COVID-19-tijden is deze wens 

afschrikwekkend concreet geworden en verloor het de vrijblijvendheid waarmee deze vroeger werd 

uitgesproken. Wij wensen het u oprecht. 

 

Maar ook in deze moeilijke tijden (of zeker in deze tijden) moeten we als club het volgend seizoen 

voorbereiden, opdat we de draad weer kunnen oppikken van zodra dit mogelijk is. Wij hopen dat u, of uw kind, 

volgend jaar weer zijn/haar sportieve talenten kan etaleren op onze voetbalvelden. 

 

Als club ondervinden we echter tevens de gevolgen van de maatregelen die terecht werden opgelegd door de 

overheid. Niet alleen werden de competities bruusk stopgezet zodat we sportief op onze honger bleven zitten, 

ook financieel hebben de  maatregelen geen goed gedaan. De inkomsten uit de kantinewerking vielen op nul 

en ons befaamd PDS-weekend (waaruit we normaliter een deel werkingsmiddelen halen) diende 

noodgedwongen te worden afgelast. Vaste kosten blijven echter verschuldigd. 

 

Het bestuur van KSK ’S-Gravenwezel-Schilde heeft dan ook moeten besluiten om de lidgelden te verhogen naar 

volgend jaar. 

Hier onder vind U een tabel met de respectievelijke lidgelden. Deze lidgelden dienen te zijn betaald vóór de 

eerste competitiematch, zonder dewelke de speler niet speelgerechtigd zal zijn.  Bij vroegtijdige betaling voor 

01/06 geniet U van een korting! 

  
Betaling voor 01/06 Betaling na 01/06 

U6 t/m U7 190 200 

U8 t/m U9 275 295 

U10 t/m U13 290 310 

U15 t/m U17 305 320 

Meisjes Kadetten 190 190 

Veteranen 200 220 

Gew. Res & Res. Rec 220 235 

Postformatie: beloften/Prov.Res 380 400 

1e elftal  400 420 

Dames 200 225 

 

Indien er twee leden zich inschrijven van hetzelfde gezin zal het tweede lidgeld verminderd worden met 35 

euro, elke inschrijving méér zal verminderd worden met 100 euro. 

Het bestuur begrijpt dat dit voor sommigen onder u een verhoging is die moeilijk te dragen zal zijn in deze 

moeilijke tijden. Indien er hierover vragen zijn mag u deze steeds stellen op het adres lidgelden@ksksgs.be. 

Wij proberen immers een voetbalclub voor iedereen te zijn, waarbij de hoogte van het lidgeld geen struikelblok 

mag worden. U mag er van op aan dat elke vraag hiertoe met de nodige discretie zal worden behandeld. 

mailto:lidgelden@ksksgs.be


 

 

Als bestuur beseffen wij maar al te goed dat er ook iets tegenover deze verhoging van lidgelden dient te staan. 

Dit vooral betreffende onze infrastructuur. 

Wat betreft de site ‘Molenakker’ heeft u reeds in de pers kunnen lezen dat er concrete plannen zijn, die in de 

komende jaren dienen te worden gerealiseerd. 

 Wat betreft de site ‘Rozenhoek’ zullen wij er tevens alles aan doen om deze aangenamer te maken en waar 

nodig te renoveren. Dit is een bekommernis die al een hele tijd leeft bij de club, doch die nog concreter dient 

te worden uitgewerkt. 

 

Bovendien gaat het bestuur er op toezien dat er, wat betreft het gebruik van de faciliteiten (bv. kunstgrasveld), 

een gezond evenwicht wordt gevonden tussen de gewestelijke en de provinciale ploegen. 

 

Tenslotte gaan wij de (ouders van) leden inschakelen in de werking van de club. De kantinewerking draait de 

laatste jaren steeds op dezelfde mensen, wat voor hen niet meer haalbaar is. Zoals vele andere sportclubs 

zullen we dan ook een systeem van ‘verplichte (toog-)diensten’ organiseren. Een concrete uitwerking van deze 

organisatie dient nog te gebeuren. De vergaderingen hiertoe konden nog niet doorgaan wegens de regel van 

de ‘social distancing’. 

 

Bovendien zoeken we nog een extra terreinverzorger voor het veld op Rozenhoek, die in de weekends onze 

bestaande terreinverzorger kan bijstaan. 

 

Uiteraard zoeken wij tevens personen die ons kunnen helpen in de organisatie ‘an sich’. Eventuele helpende 

handen kunnen zich aanmelden via bestuur@ksksgs.be. 

 

In bijlage kunt u enkele documenten vinden om in te vullen en terug te bezorgen: 

- Inschrijvingsdocument 

- GDPR-verklaring (in het kader van de privacywetgeving) 

 

Gelieve deze zo snel mogelijk terug te bezorgen, liefst ingescand via secretariaat@ksksgs.be , oftewel in de 

brievenbus (in een enveloppe per speler) op Rozenhoek. 

 

In een afzonderlijke mail zal u nog worden gevraagd enkele gegevens na te kijken en waar nodig te bezorgen. 

Gelieve ook deze mail nadien terug te bezorgen via secretariaat@ksksgs.be 

  

Verzorg u goed en blijf gezond! 

 

17  april 2020 

Het bestuur 
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Inschrijving seizoen 2020-2021 

  

Naam speler:         ploeg 2020-2021: U…… 

Geboortedatum: 

Adres (beide indien gescheiden ouders): 

 

e-mailadres (beide indien gescheiden ouders)= 

 

naam vader: 

naam moeder: 

 
 

Betaling voor 01/06 Betaling na 01/06 

U6 t/m U7 190   200 

U8 t/m U9 275 295 

U10 t/m U13 290 310 

U15 t/m U17 305 320 

Meisjes Kadetten 190 190 

Veteranen 200 220 

Gew. Res & Res. Rec 220 235 

Postformatie: beloften/Prov.Res 380 400 

1e elftal  400 420 

Dames 200 225 

 

Het gezin telt 2 spelende leden bij de club:     

Het gezin telt meer dan 2 spelende leden bij de club:   

Namen van deze gezinsleden: 

 

 

Handtekening speler/wettelijke vertegenwoordiger: 

 

 



 

 

Verwerking persoonsgegevens – toestemming 
 
Ondergetekende: 

Naam: 

Adres: 

E-mailadres: 

Verklaar: 

☐ In eigen naam (vanaf de leeftijd van 16 jaar) 

☐ In naam van mijn kind (jonger is dan 16 jaar) waarvan ik de ouderlijke macht uitoefen 

  Naam: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Kennis te hebben genomen van de GDPR & PRIVACY-verklaring van KSK ’S-GRAVENWEZEL-SCHILDE  (via de website 
www.ksksgravenwezelschilde.be ) en verklaart zich hiermede uitdrukkelijk akkoord. 

In het bijzonder verklaart ondergetekende zich akkoord met de verwerking van volgende persoonsgegevens: 

Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 

• Lidnummer 

• Competitiegegevens: aansluitingsnummer, wedstrijdgegevens en –resultaten 

• Beeldmateriaal: (digitale) foto’s, filmpjes, video analyse. 

• medische gegevens indien relevant en door u verstrekt 

• kledijmaten 

Met het oog op: 

• deelname aan de activiteiten van de club 

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.  

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid  

• Voor de verwerking i.f.v. verzekering, vorming van leden, het indelen van leden in categorieën en groepen 

• Voor de verwerking van de aansluiting, deelname aan competitie, het doorgeven van competitieresultaten, 
deelname aan tornooien, doorgeven van tornooiresultaten, organisatie (sport)evenementen binnen de organisatie. 

• Het beheren van sociale media: sfeerfoto’s, gerichte foto’s 

• Het beheren van de clubwebsite 

Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken via: 

KSK ’S-Gravenwezel-Schilde 

Rozenhoek 1 
2970 Schilde 

bestuur@ksksgs.be 

Handtekening en datum:…………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.ksksgravenwezelschilde.be/
mailto:bestuur@ksksgs.be

