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Beste speler, beste ouders, 

Via deze brief informeren we jullie graag over het nieuwe seizoen 2017-2018. 

Op de achterzijde vinden jullie per ploeg alle info over de trainings- en wedstrijduren terug. 

Het lidgeld voor het nieuwe seizoen bedraagt  100 euro per jeugdspeler indien je betaalt 

voor 1 juli 2017 op rekeningnummer BE20 0682 0950 3556, met vermelding van de naam en 

het geboortejaar van de speler. Voor het 2de lid van hetzelfde gezin betaal je 90 euro, voor 

het 3de lid  85 euro, voor het vierde lid 80 euro. Opgelet: na 1 juli 2017 betaal je 130 euro 

(2de lid  120 euro, 3de lid 115 euro, 4de lid 110 euro). Verzekering is in het lidgeld inbegrepen. 

Je kan op de volgende manieren een deel van je lidgeld terug krijgen: 

- Elk ziekenfonds geeft je éénmaal per jaar een tussenkomst op het lidgeld van je sportclub. 

Hiervoor moet je bij het ziekenfonds een formulier aanvragen of downloaden, dat je dan 

door ons kan laten invullen. Hierna moet je dit ingevuld terugbezorgen aan het ziekenfonds 

- Ben je inwoner van het district Deurne of Borgerhout? Zij voorzien voor ieder kind 20 euro 

korting op het lidgeld. 

Vanaf volgend seizoen starten we met een “new look” jeugdbestuur: 

Ivo Meulders         Jeugdvoorzitter            0495 201480       ivo@meulders.be 

Elke Oeyen            verantw. meisjes          0485 424830       u99eoe@acv-csc.be 

Michiel Bekkers    verantw. pupillen         0479 808149       michielbekkers@hotmail.com 

Erik Mertens         verantw. onderbouw   0494 353951       erik_mertens@telenet.be 

Eric Van Mulder   verantw. bovenbouw   0499 136422       eric.van.mulder@gmail.com 

Met dit nieuwe bestuur willen we als familieclub in de eerste plaats al onze spelers heel veel 

voetbalplezier bieden. 

We wensen iedereen een prettig einde van het schooljaar toe en onze studenten succesvolle 

examens. Tot in augustus voor de start van een nieuw topseizoen op Groenenhoek! 

Ivo, Elke, Michiel, Erik en Eric 
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Ploeg Training Start training Thuiswedstrijden 

Meisjes pupillen woensdag 17u00 woensdag 23 aug vrijdag 18u30 

Meisjes mini-min. woensdag 15u15 woensdag 23 aug vrijdag 18u30 

Meisjes cadetten woensdag 15u15 woensdag 16 aug vrijdag 18u30 

Meisjes Scholieren woensdag 15u15 woensdag 16 aug vrijdag 19u45 

Pupillen 4 (°2012) woensdag 17u00 woensdag 23 aug enkel trainen 

Pupillen 3 (°2011) woensdag 17u00 woensdag 23 aug zaterdag 9u30 

Pupillen2 (°2010) woensdag 17u00 woensdag 23 aug zaterdag 9u30 

Pupillen 1 (°2009) woensdag 17u00 woensdag 23 aug zaterdag 9u30 

Mini-Min. 3  (°2008) woensdag 18u45 woensdag 23 aug zaterdag 12u00 

Mini-Min. 2 (°2007) woensdag 18u45 woensdag 16 aug zaterdag 9u30 

Mini-Min. 1 (°2007) woensdag 18u45 woensdag 16 aug zaterdag 9u30 

Miniemen 2  (°2006) ma 18u30/do 17u45 donderdag 17 aug zaterdag 12u00 

Miniemen 1 (°2005) di 18u30/do 19u00 donderdag 17 aug zaterdag 12u30 

Cadetten 2 (°2004) ma 18u30/do 17u45 donderdag 17 aug zaterdag 12u30 

Cadetten 1 (°2003) di 18u30/do 19u00 donderdag 17 aug zaterdag 15u00 

Scholieren ma 20u00/wo 20u15 woensdag 16 aug zaterdag 15u00 

Junioren ma 20u00/do 20u15 donderdag 17 aug zaterdag 17u00 

 


