Http://www.kvvsintdenijssport.com (contactformulier)
Terreinen: Klein Kouterken 13, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Bankrekening: ING BE15 3900 5231 9330
BTW: BE 415.235.224
Tel: 09/2452745

Sint-Denijs-Westrem, 18-06-2020.

Aan NAAM Voornaam
Adres
Stad

Beste NAAM Voornaam,
Na een druk voetbalseizoen dat spijtig genoeg vroegtijdig is moeten stoppen wegens de Corona maatregelen,
zijn de voorbereidingen voor het komende seizoen al volop aan de gang. We zijn niet meer herstart in juni, maar
we hebben er voor gekozen om de eerste week van Augustus (twee weken vroeger dan normaal) terug te
beginnen aan het nieuwe seizoen. In de maand Juli zorgen we er voor dat de terreinen van KVV Sint-Denijssport
volledig worden aangepast conform de dan geldende Corona richtlijnen en iedereen veilig kan komen trainen,
voetballen en supporteren.
We zijn dan ook blij je tijdens de vakantie opnieuw te mogen verwelkomen bij je nieuwe ploeg:
 Uw ploeg is: Ploeg
 Uw trainer is: Trainer NAAM Voornaam (GSM)
 Uw trainingen gaan door op:
o Training 1: Dag Uur
o Training 2: Dag Uur
o Eerste training is gepland op DD/MM/YYYY.
Het lidgeld voor het seizoen 2020-2021 bedraagt XYZ €. 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 loten zijn niet langer
inbegrepen in het lidgeld. Elke speler heeft 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 31 juli 2020 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.
In wat volgt nog wat meer informatie over de ouderraad, meisjesvoetbal, damesvoetbal, wandelvoetbal, UiTPAS
en een overzicht van de lidgelden. Er zal ook een protocol betreffende onaanvaardbaar gedrag (spelers, ouders,
clubmedewerkers) worden voorgesteld in het begin van het seizoen.
KVV Sint-Denijssport wil de ouders graag meer betrekken in de werking van de club. We
doen een warme oproep voor actieve deelnemers, meer info hierover kun je
terugvinden op http://www.kvvsintdenijssport.com/ouderraad.html. Vorige seizoen
was de interesse heel laag, we gaan inspanningen doen om die interesse te verhogen
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door onder andere bij het begin van het seizoen informatiesessies voor de ouders te
organiseren en het beleid en de visie van de club beter toe te lichten.
We beginnen aan ons derde jaar recreatief meisjesvoetbal U6-U12 op
woensdagnamiddag en we zijn er ook trots op een volledige meisjesploeg te kunnen
inschrijven bij de U10. De meisjes die competitie spelen betalen het normale lidgeld, zij
trainen ook 2 keer per week en hebben een wekelijkse competitiematch.
We hopen ook terug te kunnen opstarten met het Damesvoetbal en eventueel
aansluitend daarbij het wandelvoetbal (waarschijnlijk een gezamenlijke training)
Voor gezinnen met beperkte financiële middelen en/of gezinnen die graag punten sparen
om zo leuke extra’s te verkrijgen, is het belangrijk te weten 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 €
 U9-Beloften: Basistarief: 375 €, meerdere leden in 1 gezin: 350 €, UiTPAS kansentarief: 75 €
 Meisjes Recreatief, Dames en Wandelvoetbal: 150 €, meerdere leden in 1 gezin: 125 €, UiTPAS
kansentarief: 30 €
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: Johan Dhont, 0497/842772, bovenbouwKVV@hotmail.com
 ETT en secretaris: Nick Marly, 0473/692791, nick.marly@scarlet.be
 Jeugdvoorzitter: Isidoor De Fauw, 0474/505558, isidoor.de.fauw@telenet.be
 Ondervoorzitter: Bram Van Driessche: 0475/540064, bramvandriessche@gmail.com
 Voorzitter: Filip Pieters: 0479/716317, filip-an.pieters-vdb@telenet.be

Zorg goed voor jezelf en voor anderen.
Sportieve groeten, succes met de examens en goede vakantie!
Het bestuur.
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