Sint-Truiden, 20/04/2020
Seizoen 2020-2021
Beste speler, ouders
Het zijn bijzondere tijden door Covid-19. In de eerste plaats hopen we
dat jullie in goede gezondheid verkeren en wensen we degenen die
minder fortuinlijk zijn een spoedig herstel toe.
Wij bieden net zoals vorig jaar regionaal (U6 t/m U15), provinciaal (U8
en U9) en interprovinciaal (U10 t/m U19) voetbal aan. De lidgelden
voor regionaal en provinciaal niveau worden komend seizoen verlaagd.
Het lidgeld voor de interprovinciaal voetbal blijft gelijk aan vorig
seizoen.
De huidige maatregelen zorgen ervoor dat we momenteel geen
pasdagen kunnen organiseren. Daarom voorzien we een alternatieve
manier om toch van start te kunnen gaan met de voorbereiding van het
komende seizoen.
Komend seizoen bieden we twee formules aan om in te schrijven en
zich van gepaste kledij te voorzien:




Formule 11: wedstrijdoutfit/kousen/bal. Aanvullende kledij, indien de
huidige niet meer past, dient aangekocht te worden in lijn met de
bijgevoegde richtlijnen
Formule 2: Wedstrijdoutfit/kousen/bal + standaardpakket (IP: +
extra trainingspakket)

Formule 1 is enkel beschikbaar voor spelers die vorig seizoen ook aangesloten waren
bij KVV Zepperen-Brustem
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Met formule 1 geven we de kans aan de spelers die nog over passende
kledij van het voorgaande seizoen beschikken, enkel de extra
benodigde kledij rechtstreeks bij VDL Sports aan te schaffen. De Erima
kledinglijn die we momenteel dragen loopt op haar einde waardoor we
seizoen ’21-’22 sowieso van kledij moeten veranderen. We raden dus
aan om niet te veel kledij ‘op de groei’ te kopen en zich enkel te
beperken tot het nodige.
Formule 2 is toepasbaar voor nieuw aangesloten spelers of voor reeds
aangesloten spelers die uit het meeste van hun aangeschafte kledij zijn
gegroeid.
Wat de wedstrijdoutfit betreft, opteren we ervoor dat iedereen, buiten
de nieuw aangesloten spelers, start met de outfit van vorig seizoen
omdat we voorlopig geen mogelijkheid hebben om ze zoals vorig
seizoen centraal te verzamelen. Mocht de outfit echter niet meer
passen, dan kan je die van in de voorbereiding tot eind november
inleveren en voorzien we een grotere maat. De levertijd van bij te
bestellen outfits is ongeveer 8 weken onder normale omstandigheden.
De lidgelden voor 2020-2021, financiële afspraken, de details van
formule 1 & 2, en de richtlijnen van te dragen kledij op training en
matchdagen vind je verderop in dit document.
Wij volgen in de tussentijd nauwgezet de richtlijnen van de overheid en
Voetbal Vlaanderen op. Mocht er een versoepeling komen, die ons in
staat stelt om toch op pasdagen te organiseren, dan brengen we jullie
zo snel mogelijk op de hoogte.

Sportieve groeten en dank voor het vertrouwen
Bestuur KVV Zepperen-Brustem

Financiële afspraken
Als club hebben we ons de afgelopen jaren zo flexibel mogelijk opgesteld
en we willen dat in de toekomst blijven doen. We stemmen onze
jaarplanning, sportieve staff, opleiding en aantal vrijwilligers af op het
aantal aangesloten leden en houden daarmee rekening in onze
prijszetting. Het lidgeld dat we vragen per aangesloten speler dekt niet de
werkelijke kost per speler en dat compenseren we door onze inkomsten
uit sponsoring, kantine en activiteiten. Om die manier van werken te
blijven garanderen, maken we volgende afspraken.








Spelers die zich na het seizoen uit onze club uitschrijven en zich bij
de start van het nieuwe seizoen opnieuw in onze club inschrijven
veroorzaken een extra kost die ons wordt aangerekend door de
voetbalbond. Deze kost (inclusief verwerking) van 15 euro komt ten
laste van de speler bovenop het lidgeld.
Terugbetaling van het lidgeld kan enkel voor spelers die stoppen
voor eind september binnen het lopende seizoen. In uitzonderlijke
gevallen zoals bijvoorbeeld een langdurige kwetsuur van minstens 3
maanden kan het bestuur van deze regel afwijken en een andere
beslissing nemen.
Betaling voorschot tegen 15 mei 2020: 125 euro
Betaling van het volledige lidgeld tegen 1 augustus 2020: lidgeld
minus voorschot.
Spelers wiens lidgeld niet volledig betaald is, kunnen niet deelnemen
aan competitiewedstrijden en/of tornooien/kwalificatiewedstrijden
tijdens de competitie.

Lidgelden 2020-2021
CATEGORIE2
U6 - U15
Regionaal /
Provinciaal
U10 - U19
Interprovinciaal

FORMULE 1
Lidgeld
Inbegrepen
Huur
wedstrijdoutfit +
€ 240
Kousen +
Bal
€ 350

Huur
wedstrijdoutfit +
Kousen +
Bal

FORMULE 2
Lidgeld
Inbegrepen
€ 290

Huur
wedstrijdoutfit +
Standaardpakket

€ 450

Huur
wedstrijdoutfit +
Standaardpakket
+
Trainingspakket

Wegens gebrek aan concrete planning voor de pasdagen, vragen we jullie
om tegen 15 mei 2020 een voorschot van 125 euro te storten op
rekeningnummer BE14 7310 1020 5583 met vermelding van ‘Naam &
Voornaam Speler – Categorie van komend seizoen – Formule 1 of 2’ om
de inschrijving compleet te maken. Mochten we een pasdag kunnen
organiseren, dan breng je op die dag je betaalbewijsje mee.
Korting per gezin: 2de aangesloten speler 25 euro korting voor deze
speler, 3de aangesloten speler 50 euro korting voor deze speler, enz.
Het volledige lidgeld dient ten laatste voldaan te worden op 1
augustus 2020.

Spelers die van IP naar regionaal overgaan na de eerste seizoenshelft krijgen 50 euro
terug. Spelers die van GEW naar IP veranderen na de eerste seizoenshelft moeten 50
euro bijbetalen en zich in regel stellen met de kledijrichtlijnen.
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WEDSTRIJDOUTFIT

Shirt + Short
(huur)

2 paar kousen

Bal

STANDAARDPAKKET

Trainingsvest

Trainingsbroek

Sweater

TRAININGSPAKKET

T-shirt

Short

1 paar kousen

Sweater

Het trainingspakket kan door iedereen die wenst via de club besteld worden aan
inkoopprijs. Kijk ook eens op onze clubwebshop via VDL Sports voor andere clubkledij en
–attributen.

Kledijvoorschriften regionaal / provinciaal voetbal
Wat dienen de spelers te dragen voor en na de wedstrijd en training?

Vest

Lange broek

Wat dienen de spelers te dragen tijdens de training?
Vrije keuze

Kledijvoorschriften interprovinciaal voetbal
Wat dienen de spelers te dragen voor en na de wedstrijd en training?

Vest

Lange broek

T-shirt

Wat dienen de spelers te dragen tijdens de training?

Trui (afh. vh weer)

T-shirt (indien zichtbaar)

Zwarte kousen

Een zwarte lange broek of short (afh. vh weer)

ERIMA MAATTABEL
Aangezien de mogelijkheid tot passen er misschien niet direct zit aan te
komen, voegen we hieronder de ERIMA maattabel toe zodat je kan
inschatten welke maten je nodig hebt voor je eventuele bijbestelling
(formule 1) of je pakket (formule 2).

