
Wat krijg je voor je lidgeld ? 

   

SENIORS / JEUGDSPELERS 

• Lidmaatschap Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB)  

• Verzekering KBVB  

• Bondstaksen  

• Administratiekosten  

• Scheidsrechters  

• Wekelijkse wasbeurt van de wedstrijdshirts  

• 2 à 3 ploegtrainingen  

• Wekelijks één wedstrijd ( als de ploeg niet vrij is) 

• Coaching en begeleiding bij wedstrijden  

• Terreinonderhoud  

• Gebruik van de kleedkamers & douches hofeinde/kolonie 

• Gebruik van trainingsmaterialen  

• Elektriciteit, verwarming en water  

 

JEUGDSPELERS 

 

• Tweejaarlijks kledingpakket dit bestaat uit: 1 jogging (vest + broek), 1 polo, 1 

voetbalshort, 2 paar voetbalkousen én 1 T-Shirt (warming up). Bij de eerste 

aansluiting - daarna vierjaarlijks  - krijgt elke speler daarenboven een sporttas.  

Blijlage kledijpakket : ziei volgende baldzijde. 

 

• Twee gratis consumpties per thuiswedstrijd  

 

• Inschrijving in de Provinciale Licentie via FOOTPASS 2 sterren-label. 

 

• Tevens zijn er in de bijdrage twee abonnementen (per gezin) begrepen 

waarmede u als ouder toegang verkrijgt voor de jeugdwedstrijden (op onze 

velden). 

 

  

SENIORS 

• Kledijpakket 

• Één abonnement voor de seniorspeler en één voor de vriendin.  

 

 

 

 



BIJLAGE KLEDIJPAKKET 

 

We vinden het belangrijk dat er uniformiteit en uitstraling binnen onze club aanwezig is. 

We verwachten daarom dat tijdens (vriendschappelijke) wedstrijden of tornooien elke 

speler zich in dezelfde kledij vertoont. Als tegemoetkoming stellen we tweejaarlijks een 

kledijpakket ter beschikking.  

Zoals eerder vermeld  bestaat het kledijpakket uit: 1 jogging (vest + broek), 1 polo, 1 

voetbalshort, 2 paar voetbalkousen én 1 T-Shirt (warming up). Bij de eerste aansluiting - 

daarna vierjaarlijks  - krijgt elke speler daarenboven een sporttas.  

U begrijpt dat de kostprijs van het gehele kledijpakket niet alleen gedekt wordt door de 

bijdrage die u betaald, gezien in de bijdrage nog tal van andere voordelen zitten. Het 

kledijpakket wordt gefinancierd door een deel van de bijdrage en wordt aangevuld vanuit 

het werkingsbudget van onze club. De keuze voor een tweejaarlijks pakket is dus enerzijds 

om de kosten van de kledij te beperken. Maar anderzijds zijn we ervan overtuigd dat – mits 

de nodige zorgvuldigheid – er op deze manier ook wordt bijgedragen aan een duurzame 

ontwikkeling.  

Om elke speler te voorzien van het kledijpakket wordt iedereen jaarlijks uitgenodigd voor 

de pasdagen. Tijdens deze pasdagen krijgt elke speler een persoonlijk bestelformulier 

waarop is aangeduid op welke kledij de speler dat jaar recht heeft. Daarnaast is er ook de 

mogelijkheid om extra – vrijblijvend - kledij aan te kopen. De extra kledij die aangekocht 

wordt zal onmiddellijk afgerekend moeten worden. De betaling van de extra kledij gebeurt 

bij voorkeur via de bancontact app, maar uiteraard  kan er ook cash afgerekend worden. 

Wanneer een speler in een bepaald jaar geen recht heeft op het kledijpakket, dan zullen 

we dat vooraf per mail laten weten. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om langs te 

komen tijdens de pasdagen om extra kledij aan te kopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


