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Datum, 10 april 2021 

 
 

Beste jeugdspelers, ouders, voetbal- en KVV Vosselaar fan, 
 
Na een heel “speciaal” seizoen hopen we in 2021-2022 eindelijk een volledig seizoen te kunnen 
afwerken. Vandaar deze brief, want je clubbestuur blijft niet stilzitten en is achter de schermen 
druk bezig om het volgende voetbalseizoen voor te bereiden! Lees je even mee wat we gerealiseerd 
hebben en hoe je kan inschrijven? 

 
 

Aanmeldingen voor seizoen 2021-2022 
 
We vragen alle spelers (ook de jeugdspelers) om zich eerst aan te melden voor het volgende seizoen 
via https://www.kvvvosselaar.be/675/aanmelden-jeugd-u6-tem-u21-2021-2022/.   
We  bevestigen elke aanmelding via e-mail  en bezorgen je nadien een duidelijke factuur voor het te 
betalen lidgeld. Je hoeft dus niet meer zelf uit te rekenen hoeveel je lidmaatschap kost, dat doen wij 
voortaan voor jou. 

 
Let wel: de plaatsen zijn beperkt en de interesse is groot. Wacht dus niet te lang om jouw plekje te 
reserveren. Huidige leden van de club krijgen tot vrijdag 23 april 2021 voorrang. Daarna laten we ook 
nieuwe spelers toe. Wil je niet op de wachtli jst belanden? Maak dan aub zo snel mogelijk je online 
aanmelding in orde! 
 
 

Clubvisie bovenbouw – U17 
 
Onze jeugdwerking is de afgelopen jaren blijven groeien en onze maximale capaciteit is op dit ogenblik 
bereikt, daarom maken we als voetbalclub KVV Vosselaar de keuze om met maximaal 2 u17 (en 2 u21) 
elftallen in competitie te komen. Voor de GU17 zou dit als gevolg kunnen hebben dat er met een 
beurtrol gewerkt gaat worden en dat de speelkansen afhangen van inzet en aanwezigheid op trainingen. 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

 
Info over het lidgeld 

 
Hoeveel je lidmaatschap kost, wat er allemaal inbegrepen is en welke kortingen je kan genieten?  
We bundelen alvast enkele veel gestelde vragen en antwoorden op de volgende pagina. 

 
Opgelet: elke aanmelding / inschrijving voor het nieuwe seizoen impliceert dat je akkoord gaat met 
de informatie en afspraken op de volgende pagina’s. Blijf dus zeker niet met vragen zitten en stel ze 
aan het clubbestuur via administratie@kvvvosselaar.be. 
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Veel gestelde vragen en de bijhorende antwoorden 
 
 
Hoeveel kost het lidmaatschap voor seizoen 2021-2022? 

 
�   U6 (°2016): 150 € 

 
�   U7 (°2015): 180 € + éénmalig 50 € waarborg voor kledijpakket in bruikleen 

 
�   U8 (°2014) & U9 (°2013): 200 € 

 
�   U10 (°2012) | U11 (°2011) | U12 (°2010) | U13 (°2009): 240 € 

 
�   U15 (°2007, °2008) & U17 (°2005,°2006): 285 € 

 
�   U21 (°2001, °2002, °2003, °2004): 310 € 
 
!!! Nieuwe spelers die willen aansluiten bij KVV Vosselaar betalen bovenop het lidgeld  
* éénmalig € 25 administratieve aansluitingskost voor de voetbalbond en  
* éénmalig € 50 waarborg voor kledijpakket in bruikleen. 

 
 
Heb ik recht op kortingen? 
 
Alle jeugdspelers die in het seizoen 2020-2021 aangesloten waren bij KVV Vosselaar hebben 
recht op een korting van 15%. Bovendien zullen de jeugdspelers bij thuiswedstrijden in het 
seizoen 2021-2022 twee drankbonnen krijgen (dit als compensatie voor het afgelopen 
“corona-seizoen”). 
15% korting is niet van toepassing voor nieuwe spelers die zich bij KVV Vosselaar willen 
aansluiten. Voor hen zijn bovenstaande lidgelden van toepassing. 

 
�   Gezinskorting indien meerdere spelers in hetzelfde gezin (mits ten laste van de ouders) 
 

Voor 2e speler: - 15 € 

Voor 3e en/of 4e speler: - 35 € / speler. 
 
�   Houders van een UitPAS betalen de helft van het lidgeld aan de club, de gemeente past het saldo bij. 

Vermeld dus zeker bij het aanmeldingsformulier dat je houder bent van een UitPas en stuur een 
kopie van de kansenpas van de speler naar administratie@kvvvosselaar.be. 

 
�   Informeer bij je ziekenfonds, want de meeste mutuali teiten geven premies voor aansluiting bij een 

sportvereniging. Als je ons het aanvraagformulier bezorgt, vullen wij dit in september 2021 verder 
voor je aan. Meer info over deze procedure volgt op later tijdstip. 

 
 

Wat is er allemaal inbegrepen in het lidgeld? 
 
�   Kledijpakket in bruikleen. 
�   Lidmaatschap en verzekering KBVB. 
�   Clubwerking: vergoeding trainers, huur Diepvenneke, onderhoud terreinen, wasserij, enz... 
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Wanneer moet ik het lidgeld betalen? 

 
�   De uiterste betaling voor het lidgeld is 30 april 2021. Alleen als je online aanmeldt én tijdig het 

lidmaatschap betaalt, ben je zeker van je opname in een spelerscategorie. Bij laattijdige betaling 
beland je onherroepeli jk op de wachtli jst. 

 
�   Bedraagt het lidgeld meer dan 300 € voor je gezin, dan mag je in 2 schijven betalen. De eerste helft 

verwachten we op onze rekening voor 30 april 2021, de tweede helft ten laatste tegen 9 juli 2021. 
Vermeld aub bij beide betalingen alle voornamen van de spelers. 

 
 

Wat moet ik weten over het kledijpakket? 
 
�   Het kledijpakket heeft een waarde van ± 150 € en omvat: 

 
o  U6: trainingsvest KVVV.  
o  U7: trainingsvest, broek KVVV , T-shirt, voetbalshort en sporttas. 
o  U8 t/m U21: trainingsvest, broek KVVV , T-shirt, voetbalshort, sporttas, 1 paar kousen, 1 trainingsbal. 
 

�   Je krijgt het kledingpakket in bruikleen. Het bli jft dus eigendom van de club en je dient het bij 
stopzetting te retourneren. Zorg er aub goed voor, want verloren kledij moet je aankopen! 

 
�   Is je outfit te klein geworden, dan kan je kledij inruilen voor een andere maat zolang je de huidige 

kledij in goede staat retourneert. 
 
�   Je draagt je KVVV kledij en kousen tijdens ALLE wedstrijden. Je hebt op wedstrijd ook altijd je 

KVVV sporttas bij. Voor trainingen is eigen kledij desgewenst toegelaten. 
 
 
Wanneer ken ik de ploegindeling? 

 
�   In eerste instantie verzamelen we nu alle aanmeldingen en delen we spelers in per categorie. 

Pas nadien werken we een concrete ploegindeling uit. We houden je daarvan op de hoogte. 
 
�   Ook een tijdige betaling van je lidgeld is belangrijk. Van zodra een ploeg volzet is, leggen we 

reserveli jsten aan. De betalingsdatum van het lidgeld bepaalt de volgorde, dus hoe sneller je 
betaalt, hoe hoger jouw naam op de li jst verschijnt. 

 
�   We doen er alles aan om elke speler voldoende speelgelegenheid te bieden. Is het maximum 

aantal spelers in een bepaalde leeftijdscategorie bereikt, dan verplaatsen we eventueel spelers 
naar een hogere categorie. 

 
 
Wat kan ik doen voor de club? 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze club. Enerzijds omdat vele handen licht werk maken, maar ook 
om de lidgelden betaalbaar te houden. Taken die we moeten uitbesteden, kosten nu eenmaal veel 
geld. Onze spelers, ouders, supporters en fans spelen dus een cruciale rol in de dageli jkse werking 
én de financiële gezondheid van de club. 

 
Van onze spelers verwachten we bepaalde engagementen (bv. vlaaienverkoop tvv de jeugdwerking, 
hulp in de kantine, scheidsrechterdienst, enz...). We vragen ook aan de ouders van alle ploegen om 
in teamverband en volgens beurtrol kantinedienst te verzorgen. 
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Ben je geen speler en wil je een  handje  toesteken als vrijwilliger? 
Fantastisch! Laat ons aub via kvvvosselaar.be weten welk vrijwilli gerswerk je 
het meest aanspreekt of meld je aan als vrijwillig kantinemedewerker.  
Nu al waanzinnig bedankt voor je bijdrage! 

 
 
Wat verwacht de club verder van mij? 

 
Fairplay en teamspirit vinden we ontzettend belangrijk. Daarom vragen we dat iedereen zich aan ons 

clubcharter houdt: 
 
�   Je aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden is een belangrijke stimulans voor je kind(eren). Geef 

daarbij aub steeds het goede voorbeeld qua taalgebruik, gedrag en durf complimenten geven. 
 
�   Wees enthousiast voor je eigen kind en motiveer ook zijn of haar medespelers. Door positief te 

supporteren voor het ganse team vergroten we het sportplezier voor alle jeugdspelers. 
 
�   Laat het coachen aub aan de trainer over en geef zelf geen aanwijzingen aan spelers. Uit ook geen 

kritiek over de opstelli ng van het team of andere tactische beslissingen van de trainer/coach. 
 
�   Geef geen kritiek op de beslissingen van de scheidsrechter en accepteer dat (leren) verliezen ook 

bij het voetbalspel hoort. 
 
�   Steun je club en help de ploegverantwoordeli jke waar mogelijk. Eventuele onenigheden mag je 

altijd voorleggen en bespreken met een clubverantwoordeli jke of een lid van het jeugdbestuur. 
 
 

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
 
We hebben bepaalde persoonli jke informatie van je nodig om een goede clubwerking te realiseren. 

Uiteraard doen we er alles aan om je gegevens en privacy zo goed mogelijk te beschermen en de 
Europese GDPR-wetgeving maximaal te respecteren. 

 

We zullen je persoonsgegevens nooit zonder je expliciete toestemming delen met derden of externe 

en commerciële organisaties. Bepaalde noodzakeli jke gegevens delen we wél met sommige 
medewerkers  en bepaalde vrijwilligers (bv. sportief coördinatoren, trainers, ploegverantwoor- 
deli jken, eventcoördinatoren, verantwoordeli jke materiaalbeheer, etc...) zodat ze hun functie en 
taken binnen onze club vlot en correct kunnen uitvoeren. 

 

Je kan je persoonli jke gegevens op eenvoudig verzoek raadplegen en laten wijzigen. Een mailtje 
sturen naar de clubsecretaris via administratie@kvvvosselaar.be volstaat. 

 
 
Wat met beeldmater iaal? 

 
Van zodra je als sporter, ouder, supporter, trainer, enz... onze sportinfrastructuur (Centrum & 

Diepvenneke) betreedt, geef je impliciete toestemming dat we op verschill ende plaatsen beelden 

van je maken. Dit doen we om ieders veiligheid te bewaken. Via onze camerabeelden kunnen we 
onregelmatigheden immers snel opsporen en ook het nodige bewijsmateriaal verzamelen in geval 

van misdrijf, ordeverstoring, schade, enz... Ook in centrum Bergakker worden beelden gemaakt 

(bestuurslokaal en kantine) om de veiligheid te waarborgen en misdrijven te ontmoedigen. 
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Uiteraard handelen we binnen de krijtlijnen van de geldende wetgeving inzake camerabewaking (K.B. 

21.03.2007). Onze camera’s zijn ook zorgvuldig geplaatst om je privacy en intimiteit optimaal te 
waarborgen. Beeldmateriaal wordt tenslotte maximaal 30 dagen bewaard. 

 

Iedereen die gefilmd wordt, heeft recht op inzage van de beelden via een gemotiveerd verzoek aan 
het directiecomité van AGB (autonoom gemeentebedrijf) Vosselaar. 

 
Nu al bedankt voor je aandacht, aanmoedigingen en elke vrijwillige inzet. We kijken er enorm naar 

uit om je volgend seizoen terug te mogen verwelkomen in onze club! 
 
 
Met enthousiaste, sportieve en gezonde groeten, 

je voltallige KVV-Vosselaar clubbestuur. 


