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WOLFSDONK SPORT 
MEER DAN VOETBAL ALLEEN! 

 

Jeugdwerking Wolfsdonk Sport 

Seizoen 2014 - 2015 

Beste ouders en sportvrienden, 

Via deze weg zouden we u op de hoogte willen brengen van de regeling aangaande het lidgeld voor 

het volgende voetbalseizoen. 

Voor het seizoen 2014-2015 bedraagt het lidgeld € 170. Nieuwe leden vanaf U8 betalen € 25 extra  

voor o.a. de aansluitingskosten bij de KBVB. Voor de jongste spelertjes van U6 en U7 is er een aparte 

regeling. Zie achterzijde voor het overzicht van de lidgelden per categorie.  

OPGELET! Indien u reeds voor 19 april 2014 betaalt, dan krijgt u een korting van € 20 op het te 

betalen lidgeld. Voor U6 en U7 is deze korting niet van toepassing. 

Een speler mag pas beginnen deelnemen aan de trainingen nadat het lidgeld volledig betaald werd. 

Elke speler krijgt voor dit bedrag een aantal sportartikelen die zijn eigendom worden. Verder 

gebruiken wij dit lidgeld ook nog voor: bondsverzekering en speciale verzekering voor de spelers, 

trainersvergoedingen, 2 drankjes na elke thuiswedstrijd, enz. Volgens mijn bescheiden mening is er 

geen enkele club in de omgeving, waar er zoveel wordt gedaan richting jeugd. Om dit allemaal te 

kunnen handhaven is deze bijdrage op jaarbasis van uw lidgeld noodzakelijk. Een lager lidgeld zou 

een andere optie zijn, maar dan zouden we minder aan onze spelers kunnen geven en dat vinden wij 

geen goede keuze. Maak maar eens de vergelijking met andere sporten en dan zal u merken, dat dit 

eigenlijk een relatief laag bedrag is. 

Hoe betalen? 

Het lidgeld dient betaald te worden op het rekeningnummer van onze jeugdwerking  

(KBC 734-0260847-23) met vermelding LIDGELD 2014/2015 + NAAM VAN DE SPELER + PLOEG.  

Tijdens de pasdagen, waarvan u later de data zal vernemen, kan er ook cash en met bankkaart 

betaald worden. De bestelling van de kledij zal pas gebeuren na ontvangst van het volledige lidgeld. 

Indien er meer dan 1 speler gedomicilieerd is op hetzelfde adres, dan mag er vanaf de 2
e
 speler een 

bedrag van € 10 in mindering gebracht worden. 

Hopende op uw begrip en vlotte samenwerking, wensen we  jullie nog een goed seizoenseinde toe 

en wensen we jullie nog veel plezier toe in onze club. 

 Namens het bestuur 

 Joachim Geysen 

 Algemeen manager 

Wenst u nog verdere inlichtingen i.v.m. onze jeugdwerking (hoe aansluiten, welke gevolgen, 

wanneer trainen, enz…) dan kan u zich wenden tot onze jeugdcoördinator:  

Chris Rely   -   chris.rely@telenet.be   -   0496 59 20 22 
 

www.wolfsdonksport.be
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Categorie 
Lidgeld 

Aansluitings- 

kosten 

Extra 

lidgeld * 

Voor 19/04 Na 19/04 
 

 

U6 100 € Inbegrepen 30 € 

U7 130 € Inbegrepen 30 € 

U8 150 € 170 € 25 € 30 € 

U9 150 € 170 € 25 € 30 € 

U10 150 € 170 € 25 € 30 € 

U11 150 € 170 € 25 € 30 € 

U12 150 € 170 € 25 € 30 € 

U13 150 € 170 € 25 € 30 € 

U14 150 € 170 € 25 € 30 € 

U15 150 € 170 € 25 € 30 € 

U16 150 € 170 € 25 € 30 € 

U17 150 € 170 € 25 € 30 € 

U21 150 € 170 € 25 € 30 € 

 
(*) De 30 € extra kan terugverdiend worden door 1 dag te komen helpen op de club. Details hierover 

volgen later. 


