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Sint-Denijs-Westrem, 21-05-2019.

Aan Voornaam Achternaam
Straat
Gemeente

Beste Voornaam Achternaam,
Na een zeer druk voetbalseizoen zijn de voorbereidingen voor het komende seizoen al volop aan de gang. We
zijn dan ook blij je na een deugddoende vakantie opnieuw te mogen verwelkomen bij je nieuwe ploeg:
 Uw ploeg is: Ploeg
 Uw trainer is: Trainer Voornaam Achternaam (Mobile)
 Uw trainingen gaan door op:
o Training 1: Training 1 Datum
o Training 2: Training 2 Datum
o Eerste training is gepland op Datum Eerste Training.
Het lidgeld voor het seizoen 2019-2020 bedraagt Inschrijvingsgeld €. Gezinnen met meerdere spelers krijgen
een reductie van 25 € per speler (gelieve de overschrijving in die zin aan te passen). Gezinnen met beperkte
financiële middelen kunnen een korting van 80 % bekomen via UiTPAS (zie verder in deze brief).
In deze bijdrage zijn begrepen o.a. verzekering KBVB, deelname in de algemene onkosten (water, elektriciteit,
gas, onderhoud, wasserij, vergoeding trainers, consumptie na elke wedstrijd, …).
De jaarlijkse loten zijn ook deze keer al in het lidgeld inbegrepen zodat je bij verkoop in de maand januari nog
20 € kan recupereren.
Bovendien heeft elke speler recht op een tegemoetkoming van het ziekenfonds waarbij deze is aangesloten
(typisch 15 € of meer). Het formulier kan je bekomen via je mutualiteit, breng het gerust binnen en laat het
invullen door een verantwoordelijke van de club.
Gelieve ten laatste tegen 15 juli 2019 dit lidgeld te vereffenen op rekening “ING BE15 3900 5231 9330”.
Gelieve bij de mededeling duidelijk de naam van de speler en de ploeg vermelden.
Na storting ontvangt iedere speler een spelerspakket.
KVV Sint-Denijssport wil de ouders graag meer betrekken in de werking van de club. Sinds
februari 2018 is de ouderraad een feit, meer info hierover kun je terugvinden op
http://www.kvvsintdenijssport.com/ouderraad.html.
Het gaat over helpende handen bij evenementen en toernooien, begeleiden van délégués voor de verschillende
ploegen, spreekbuis/reclame naar andere ouders toe, feedback over werking van de club, probleembespreking
en probleemoplossing (tussen spelers, ouders, …), Fair Play promoten en meewerken aan Elk Talent Telt
initiatieven, voorbereiden van infomomenten voor spelers en ouders, etc.
KVV SDS maakt echt wel de keuze om van de ouderraad meer te maken dan enkel een groep die feestjes gaat
organiseren, de ouderraad moet een belangrijke rol spelen in de goede relatie tussen spelers, ouders, trainers
en bestuur.
Wij willen de ouderraad een nieuwe stimulans geven in het volgend seizoen en roepen u dan ook warm op om
deel te nemen aan de eerstvolgende vergadering in september 2019 (exacte datum volgt).
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Meisjesvoetbal

In 2018 zijn we ook gestart met recreatief meisjesvoetbal en een gemotiveerde groep van
25 meisjes waarbij we beroep konden doen op trainers van de KAAG Foundation. Dit
seizoen starten we met 2 meisjesploegen in competitie (U11 geboren in 2008 of 2009 en
U9 geboren in 2010 of 2011). De meisjes die competitie spelen betalen het normale lidgeld,
zij trainen ook 2 keer per week en hebben een wekelijkse competitiematch.

We doen ook verder met recreatief voetbal op woensdagnamiddag tussen 14:00 en 15:00. Voor verzekering,
inschrijven bij KBVB en vergoeding van de trainer vragen we een bijdrage van 150 €. Gezinnen met beperkte
financiële middelen kunnen een korting van 80 % bekomen via UiTPAS (zie verder in deze brief).
We willen u bij deze ook vragen om reclame te maken bij andere ouders voor het meisjesvoetbal, zowel voor
competitie als in recreatief verband. U mag hiervoor steeds de coördinator Nick Marly contacteren.
Voor gezinnen met beperkte financiële middelen en/of gezinnen die graag punten sparen
om zo leuke extra’s te verkrijgen, willen we meegeven dat KVV Sint-Denijssport ook een
UiTPAS-partner is. UiTPas Gent is een spaar- en voordeelkaart voor allerlei
vrijetijdsactiviteiten in Gent en bij alle UiTPAS partners in Vlaanderen.
Schrijf je je in voor de voetbalclub, dan spaar je automatisch 25 punten op je UiTPAS. Ben je inwoner van
Gent en heb je recht op verhoogde tegemoetkoming of schuldbemiddeling? Dan krijg je met je UiTPAS 80%
korting op de inschrijvingsprijs.
Geef gewoon je UiTPAS nummer door aan de club bij je inschrijving. OPGELET: de UiTPAS is een persoonlijke
kaart en de kaart van de speler, niet de ouder, telt dus! De Club heeft geen inzage in de persoonlijke gegevens
en kan enkel zien of iemand een UiTPAS met kansentarief heeft.
Alle informatie over UiTPAS Gent en hoe aan te vragen vind je op http://uitin.gent.be/uitpas/wat. Informatie
over omruilvoordelen in Gent vind je op: https://uitin.gent.be/uitpas/voordelen.
Voor de volledigheid nog eens alle lidgelden voor alle aangesloten spelers (seizoen 2019-2020):
 U6-U7: Basistarief: 310 €, meerdere leden in 1 gezin: 285 €, UiTPAS kansentarief: 62 € + 20 € loten
 U9-Beloften: Basistarief: 375 €, meerdere leden in 1 gezin: 350 €, UiTPAS kansentarief: 75 € + 20 € loten
 Meisjes Recreatief: 150 €, meerdere leden in 1 gezin: 125 €, UiTPAS kansentarief: 30 € + 20 € loten
Voor verdere inlichtingen kan u ook terecht bij onze jeugdcoördinatoren en voorzitters:
 U6-U9: Wim Verdonck, 0476/238175, onderbouwKVV@hotmail.com
 U10-U13: Filip Van Hecke, 0495/470455, middenbouwKVV@hotmail.com
 U15-U21: Tonci Tausic, 0497/161070, bovenbouwKVV@hotmail.com
 Meisjesvoetbal: Nick Marly, 0473/692791, ETT-KVV@hotmail.com
 Jeugdvoorzitter: Bram Van Driessche: 0475/540064, bramvandriessche@gmail.com
 Voorzitter: Filip Pieters: 0479/716317, kvv.st.denijs.sport@telenet.be
Sportieve groeten, succes met de examens en prettige vakantie!
Het bestuur.

Voorzitter: Filip Pieters (0479/716317)
Jeugdvoorzitter: Bram Van Driessche (0475/540064)
Financieel Verantwoordelijke: Elien Dossche

Gerechtigd Correspondent: Gerrit Bourgonjon (0497/411266)
Public Relations: Raf Van Kwikenborne (0475/224020)
Coördinator ETT en Meisjesvoetbal: Nick Marly (0473/692791)

