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Beste speler, beste ouders, 

Via deze brief informeren we jullie graag over het nieuwe seizoen 2018-2019 

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

Het lidgeld voor het nieuwe seizoen bedraagt  130 euro per jeugdspeler indien je betaalt 

voor 1 juli 2018 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 120 euro, voor 

het 3de lid  115 euro, voor het vierde lid 110 euro. Opgelet: na 1 juli 2018 betaal je 160 euro 

(2de lid  150 euro, 3de lid 145 euro, 4de lid 140 euro). Voor de senioren bedraagt het lidgeld 

150 euro indien je betaald voor 1 juli 2018, na 1 juli betaal je 180 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. 

Omwille van de fusie van KVV met Voetbal Vlaanderen stijgen de onkosten voor de club fors, 

mede doordat alle ploegen vanaf nu 28 wedstrijden per seizoen zullen spelen (verzekering 

en inschrijvingsgelden stijgen, meer scheidrechters te betalen, meer tenues die gewassen 

moeten worden, …). Hierdoor hebben we het lidgeld moeten verhogen met 30 euro. 

 

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! Opgelet 

de nieuwe competitie start reeds op 1 september !! 

 

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

Meisjes U9 woensdag 15u15 woensdag 22 aug vrijdag 19u00 

Meisjes U13 woensdag 17u00 woensdag 22 aug vrijdag 19u30 

Meisjes U16 donderdag 17u30 donderdag  16 aug vrijdag 19u30 

Meisjes U17 donderdag 17u30 donderdag 16 aug vrijdag 19u30 

Pupillen U6 (°2013) woensdag 17u00 woensdag 22 aug enkel trainen 

Pupillen U7 (°2012) woensdag 17u00 woensdag 22 aug zaterdag 9u30 

Pupillen U8 (°2011) woensdag 17u00 woensdag 22 aug zaterdag 9u30 

Pupillen U9 (°2010) woensdag 17u00 woensdag 22 aug zaterdag 12u00 

M.Min U10 A en B  
(°2009) 

woensdag 18u45 woensdag 22 aug zaterdag 9u30 

M.Min U11 (°2008) woensdag 18u45 woensdag 22 aug zaterdag 9u30 

Min U12 A (°2007) dinsdag 18u30 woensdag 16 aug Zaterdag 12u30   

Min U12 B (°2007) dinsdag 18u30 dinsdag 21/8 Zaterdag 9u30 

Min U13 (°2006) man 18u30/don 18u00 maandag 20/8 Zaterdag 12u30 

Cad U15 B (°2005) din 18u30/don 19u00 donderdag 16/8 Zaterdag 12u15 

Cad U15 A (°2004) man 18u30/don 19u00 donderdag 16/8 Zaterdag 12u30 

Schol U17 B (°2003) man 20u15/don 19u00 donderdag 16/8 Zaterdag 15u30 

Schol U17 A (°2002) man 20u15/wo 20u15 maandag 20/8 Zaterdag 15u30 

 


