Beste ouders en spelers,

We hebben allemaal vreemde tijden meegemaakt door het Coronavirus, maar we hopen dat we samen
positief naar de toekomst kunnen kijken. Als bestuur hebben we alvast niet stil gezeten en samen met
de trainers en TVJO’s het seizoen 2022-2023 zo goed als mogelijk voorbereid.
Op 2/7 is er een info / inschrijvingsmoment voor alle spelers van 14u tot 18u.
Tijdens het inschrijvingsmoment wordt de werking voor het komende seizoen toegelicht en wordt er
kennis gemaakt met onze coordinator, trainers, afgevaardigden en bestuur. Communicatie i.v.m.
trainer, plaats waar training doorgaat, trainingsuren, speeldagen, ... worden op de inschrijvingsdagen
meegegeven.

ALLE Spelers dienen zich ook in te schrijven via twizzit onze communicatiemodule :

Help :
https://twizzit.com/v2/knowledgebase/category/twizzit-eerste-gebruik-eindgebruik
. Gelieve het lidgeld eveneens te betalen op rekeningnummer BE81 0689 0896 7324 en dit ten laatste
tegen 21 juli. Op die manier heeft het bestuur nog voldoende tijd om de ploegen in te delen.
Reeds aangesloten spelers moeten zich ook aanmelden bij twizzit .

Het inschrijvingsgeld voor dit seizoen bedraagt :
•
•
•
•

U6:
U7-U9:
U10-U13
U15-U21

€190
€240
€280
€300

Een 2de kind van hetzelfde gezin krijgt €25 korting, een 3de kind krijgt €50 korting.
Je kan ook via je mutualiteit een korting krijgen op het lidgeld. Steek het formulier MET klevertje in de
bus aan de kantine.

Inbegrepen in dit lidgeld:
•
•

Nieuwe spelers ontvangen een trainingspak
Een bal en een paar kousen.

Er is mogelijkheid tot aankoop van extra kledij via de fanshop : www.brandsfit.com/kvcdeerlijksport
met kortingscode 1634 of aan de zuil in de kantine.
Met het inschrijvingsgeld worden uiteraard ook de werkingskosten van de club gedekt, zoals:
•
•
•
•
•

opleidingen
€70/speler
Huur velden
€12/speler
Water, elektriciteit en gas
€80/speler
Verzekering + aansluiting bond
€30/speler
Schoonmaak, wassen van kledij, waterfontein, drankjes spelers, betaling scheidsrechters,……

Voor nieuwe spelers verplicht : vergeet niet jullie ID-Card mee te brengen om jullie aansluiting bij
de Belgische voetbalbond in orde te brengen.
Een training kan aangekocht worden voor 40 Euro.
Bij officiele wedstrijden is een club training verplicht.
Algemene voorwaarden:
•
•
•
•
•

Een speler mag 3x proberen/trainen vooraleer in te schrijven
Het lidgeld dient ten laatste tegen 21 juli betaald te zijn
Indien het lidgeld niet betaald is tegen de 1ste wedstrijd kan de speler NIET opgesteld worden
Eens de speler ingeschreven is, wordt er tijdens het seizoen geen lidgeld meer terugbetaald
Wanneer een speler inschrijft na de winterstop, wordt de helft van het lidgeld + €40
aangerekend

Algemene gegevens:
We hopen dat uw kind zich bij onze club thuis voelt en dat hij hier zijn sportieve en sociale ambities
kan waarmaken! Wij staan dan ook altijd voor u klaar mocht dit niet het geval zijn of mocht u vragen
/ opmerkingen hebben! Vanuit het bestuur leeft de visie dat vanaf U15 meer competitief wordt
gespeeld en dat er geen garantie is om voor officiële wedstrijden geselecteerd te worden.
De info over trainers, trainingdsdagen en uren gebeurt via mail naar alle ingeschreven spelers.
Jeugdcoördinatoren:
•
•

TVJO Koen De Tollenaere
Benny Debeil

0498/206625 TVJO@kvcdeerlijk1634.be
0479/226188 TVJO@kvcdeerlijk1634.be

Logistiek en administratie:
•
•
•

Caroline Buyck
François Termont
Algemene info

0476/689161 jeugd@kvcdeerlijk1634.be
0479/979276 jeugd@kvcdeerlijk1634.be
Website
www.kvcdeerlijksport1634.be

