
  
  

Beste speelster, speler van een seniorploegen,                    Groenenhoek, 18 mei 2019  

 

Via deze brief willen we jullie graag de eerste informatie geven over het volgende voetbalseizoen 2019-2020.   

  

Trainingen  

Het Bestuur van Kon. Groenenhoek Sport heeft er voor gekozen om voor zo veel mogelijk ploegen 2 trainingen 

per week in te plannen. Op de achterzijde vindt u de trainingsmomenten van uw ploeg en de startdatum van 

de trainingen.  

  

Wedstrijden  

Alle ploegen werden reeds ingeschreven bij Voetbal Vlaanderen.  

  

Lidgeld  

Het lidgeld voor onze spelers bij de senioren blijft onveranderd en bedraagt 150 euro, indien je betaalt vóór 1 

juli 2019. Na 1 juli 2019 betaal je 180 euro bij de senioren. Voor het 2e lid van hetzelfde gezin is er telkens 

een korting voorzien van 10 euro, voor het 3e lid 15 euro, voor het 4e lid 20 euro,… .  

Jeugdspelers die aantreden in seniorenploegen betalen het lidgeld voor de jeugdspelers (130 euro voor 1 juli, 

160 euro na 1 juli (geboren in 2000) 

Vermeld bij overschrijving telkens: “lidgeld 2019-2020 - volledige naam speler – geboortedatum”. 

Verzekering is in het lidgeld inbegrepen.  

Je kunt op de volgende manieren een deel van je lidgeld terugkrijgen:  

• Via het ziekenfonds: éénmaal per jaar kan je een tussenkomst voor het lidgeld van een sportclub 

bekomen. Hiervoor moet je een formulier aanvragen, dat je dan door ons kan laten invullen.  

• Via het district: bv. in Deurne en Borgerhout kan je 20 euro korting krijgen op het lidgeld.  

Belangrijk  

De spelers en speelsters die wensen te stoppen bij Kon. Groenenhoek Sport willen wij vragen om dit zo snel 

mogelijk aan ons te laten weten. Zo kunnen wij deze uitschrijven en ook anderen een kans geven op 

voetbalplezier.  

Wij wensen tot slot alle speelsters en spelers een deugddoende zomervakantie. Tot einde juli, begin augustus 

voor de start van een nieuw topseizoen op Groenenhoek! Opgelet: de nieuwe competitie start reeds op 30 

augustus !! Bekermatchen worden waarschijnlijk al gespeeld in het weekend van 23-25 augustus. 

Het Bestuur 

Ronny, Ivo, Paul, Peter en Jan 

Koninklijke Groenenhoek Sport vzw  
Maatschappelijke zetel en terreinen:      

Ruimtevaartlaan 20 te 2100 Antwerpen    info@groenenhoek.be  

BTW BE 0436.787.238     www.groenenhoek.be  

Belfius: BE20 0682 0950 3556    0494/15.37.59  



  

  
  

  

Ploeg  Trainingen (duur: 1u15min)  Start training  Thuiswedstrijden  

Eerste elftal  Dinsdag 20u30 Donderdag 20u30 Eind juli 
Zondag 15.00 

(week 1) 

Reserven - A Maandag 20u30 Woensdag 20u45 Eind juli 
Zondag 12u30 

(week 1) 

Reserven - B1  Woensdag 20u45  
Zondag 14u00 

(week 2) 

Veteranen     
Zondag 10u30 

(week 1) 

Dames 1  Maandag 20u30 Woensdag 20u45 12/08/2019  
Zondag 12.00u  

(week 2) 

Dames 2  Maandag 20u30  Woensdag 20u45  12/08/2019  
Zondag 10.00u  

(week 2) 

  

Koninklijke Groenenhoek Sport vzw  
Maatschappelijke zetel en terreinen:      

Ruimtevaartlaan 20 te 2100 Antwerpen    info@groenenhoek.be  

BTW BE 0436.787.238     www.groenenhoek.be  

Belfius: BE20 0682 0950 3556    0494/15.37.59  

  

                                                 
1 Reserven B is de ploeg die in Groenenhoekmiddens wordt bestempeld als “de vierde ploeg” 


