
 

 

 

9-5-2017  

 

Beste Speler, Beste ouders, 

Het seizoen is voor de meeste ploegen opnieuw achter de rug en het 

bestuur en de vele vrijwilligers zijn al volop bezig met de 

voorbereidingen van het volgende seizoen VVC Beernem. Wij vragen 

u dan ook vriendelijk om een correcte en tijdige betaling van de 

lidgelden, zoals die hieronder worden aangegeven :  

REEKS LIDGELD 2017 

– 2018 

U6 € 100,00 

(inclusief training) 

U7-U21 € 210,00 

(inclusief training: 

U7 –U15,  ziptop: 

U17-U21) 

Beloften – Fanion € 250,00 

(inclusief ziptop) 

20€ korting op het lidgeld vanaf het 2e lid 

van het gezin 

Iedereen gratis paar 

kousen en kledij cfr. 

bovenstaande 

!!! INSCHRIJVEN VIA:  GOOGLE-FORMULIER: link: 

https://goo.gl/forms/f9DOzUlcCfkpVw9k1   

  

Een greep uit de brede waaier van wat dit lidgeld inhoudt (al 

naargelang de reeks) : 
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1.De aansluiting bij de KBVB, de verplichte ongevallenverzekering, 

toelating tot het spelen van officiële wedstrijden,… 

2. Organisatie van trainingen (gemotiveerde en gediplomeerde 

trainers) en de bijhorende materialen (ballen, materiaal meester, 

oefenhesjes, ... ) 

3. Huur van de accommodaties (Sportcomplex Den Akker en 

Drogenbrood) 

4. Gratis toegang tot alle wedstrijden en tornooien van V.V.C. 

Beernem 

5. Wedstrijduitrusting (truitje, broek, kousen) 

6. Consumptie(s) na elke competitiewedstrijd en tijdens tornooien 

7. Onderhoud van accommodaties  

8. Onderhoud van de wedstrijduitrustingen 

9. Extra korting bij aankoop van sportkledij 

10. Organisatie van Sinterklaasfeestje, Halloween, etc… 

11…. en nog veel meer… 

 

 

Mogen wij u vriendelijk vragen in te schrijven via de link en het 

lidgeld over te schrijven tegen uiterlijk 1 augustus 2017 op 

bankrekeningnummer :  

ING  BE44 3631 4732 4145 

Mededeling: NAAM+VOORNAAM van de speler(s) + REEKS (vb U9) 

 

Wij houden er aan u er op te wijzen dat een (jeugd)speler niet 

verzekerd is, en bijgevolg ook niet speelgerechtigd is, indien het 

lidgeld niet tijdig wordt betaald. Spelers van wie het lidgeld niet 

tegen 1 augustus is betaald, zullen niet voor wedstrijden in 

aanmerking komen totdat het lidgeld voldaan is. Wij danken u alvast 

voor uw begrip en kijken samen met u uit naar een nieuw seizoen vol 

voetbalplezier! 

We nodigen u graag ook nog eens uit naar ons pasmoment op 

vrijdag 19 mei tussen 17:00 en 22:00 in kantine Den Akker. 

 

Met sportieve groeten, 

 

Bestuur VVC Beernem 

 

 


