
 

 

 

 

 

FAIRPLAY, RESPECT & VOETBALPLEZIER 

Lidgeld seizoen 2020-2021 

Het lidgeld dient te worden gestort op rekening BE29 6711 1700 0764 met 
vermelding van naam van de speler/speelster en zijn/haar geboortejaar. 

Voor de U6 (°2015) bedraagt het lidgeld €205/speler/speelster. 

Vanaf de U7 (°2014) t.e.m. de U17 (°2004) betaalt u €370 per speler/speelster. 

Voor een 2de kind van een zelfde gezin, spelend bij de jeugd, betaalt u €345. Voor 
een 3de kind, €320. Vanaf een 4de kind is het gratis. 

Lidgelden dienen betaald te zijn tegen uiterlijk 15 augustus 2020 (uitgezonderd U6 - 
deadline 15 september 2020). 

Het lidgeld omvat: 

 een sportverzekering (via de K.B.V.B.) 
 een volledig voetbalseizoen 2 trainingen in de week (mits de 

weersomstandigheden het toelaten) - 1 training/week voor U6. 
 één drankbonnetje per competitiewedstrijd 
 deelname aan oefenwedstrijden/tornooien 
 1 paar wedstrijdkousen per seizoen 
 jaarlijks kledijpakket (voor seizoen 2020-2021 - trainingsvest met naam, 

trainingsbroek en T-shirt (onderbouw) of polo (midden/bovenbouw)) 
 wedstrijduitrusting in bruikleen (na elke wedstrijd weer af te geven aan 

ploegafgevaardigde) 
 2 kortingsbonnen van elk €10 voor deelname aan etentjes/events op de club 
 1 tegoedbon voor 4 zakken koeken 
 1 gratis abonnement geldig voor beide 1ste ploegen (3de afd. VV en 3de prov) 

voor toegang van betrokken speler + 1 volwassene 
 VERGEET NIET: een tussenkomst in het lidgeld kan worden bekomen via uw 

ziekenfonds! Betrokken formulier kunt u eveneens terug vinden op onze 
website onder "formulieren". U hoeft enkel het formulier van uw ziekenfonds 



af te drukken, eventueel te vervolledigen (afhankelijk van welk ziekenfonds), te 
voorzien van een klever en dit in te dienen bij uw ziekenfonds. 

Lidgelden worden onder geen omstandigheden terug betaald. Spelers die dus 
alsnog de club willen verlaten, na betaling van hun lidgeld, om elders aan de slag te 
gaan, kunnen wel hun ontslag/overgang aanvragen, echter zonder enige terug 
betaling. 


