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Sint-Denijs-Westrem, 14-06-2021.

Aan «Voornaam» «Familienaam»
«Adres»
«Gemeente»

Beste «Voornaam» «Familienaam»,
Wegens de Corona maatregelen was het seizoen 2020-2021 sterk verstoord. Het seizoen was nochtans goed begonnen, maar
door de tweede piek eind 2020 hebben we de aanpak moeten bijsturen. De visie van de club was om maximaal voetbal te
blijven aanbieden binnen de wettelijke grenzen. Daarom zijn we reeds begin augustus 2020 met de trainingen begonnen om
pas eind mei 2021 te eindigen. De trainingen voor alle leeftijden t/m U13 zijn blijven doorgaan en onderlinge wedstrijden
werden georganiseerd.
Voor de spelers die minder trainings- en speelmomenten hebben gehad wil de club graag een inspanning doen: zij kunnen
rekenen op een tegemoetkoming van 50 € op het lidgeld 2021-2022. Deze korting werd reeds in deze brief verrekend.
De trainingen starten opnieuw de eerste week van augustus. We zijn verheugd jouw voetballer(s) te kunnen verwelkomen
in volledig vernieuwde kleedkamers.
Er is een nieuwe functie, namelijk TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding), die opgenomen wordt door onze
hoofdtrainer Jean-Marie Alexander. KVV Sint-Denijssport zal op basis van zijn expertise investeren in de opleiding en
ondersteuning van onze trainers. Op die manier hopen we de jeugdspelers nog beter te begeleiden.
We starten met Pro Soccer Data in plaats van SoccerOnline als online platform. Hierdoor kan u zelf een aantal gegevens
beheren. We houden u hiervan verder op de hoogte.
We zijn dan ook blij je tijdens de vakantie opnieuw te mogen verwelkomen bij je nieuwe ploeg:
•
Uw ploeg is: «Hoofdploeg»
•
Uw trainer is: «TrainerFirstName» «TrainerLastName» («TrainerMobilePhone»)
•
Uw trainingen gaan door op:
o Training 1: «TrainingDate1»
o Training 2: «TrainingDate2»
o Eerste training is gepland op «EersteTraining».
•
Wedstrijd op «Wedstrijd» op niveau «Niveau».
Uw lidgeld (inclusief eventuele korting van 50 €) voor het seizoen 2021-2022 bedraagt «Inschrijvingsgeld» €. Eventuele
aanpassingen van het lidgeld die u zelf moet aanbrengen of doorgeven:
•
Gezinnen met meerdere spelers krijgen een reductie van 25 € per speler (gelieve het lidgeld en de overschrijving
in die zin aan te passen).
•
Gezinnen met beperkte financiële middelen kunnen een korting van 80 % bekomen via UiTPAS. Contacteer
hiervoor uw jeugdcoördinator (zie verder in deze brief, de eventuele korting van 50 € is dan niet van toepassing).
Het lidgeld bevat 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 dit formulier gerust binnen en laat het invullen door een verantwoordelijke van de club.
Het lidgeld dient betaald te worden ten laatste tegen 31 juli 2021 op rekening “ING BE15 3900 5231 9330”.
Gelieve bij de mededeling duidelijk de naam van de speler en de ploeg vermelden. Na storting en bij het begin van het
seizoen ontvangt iedere speler een spelerspakket.
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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.
Voetbalstage t/m U15 van 16 t/m 20 augustus op het kunstgrasterrein van KVV Sint-Denijssport
met gediplomeerde en gemotiveerde trainers en focus op spel en fun. Inschrijven via:
voetbalstages.kvvsds@gmail.com. Meer info op de flyer via de website van de club.
KVV Sint-Denijssport wil de ouders graag mee(r) betrekken in de werking van de club. We doen
een warme oproep voor actieve deelnemers aan de ouderraad. Meer info hierover kun je vinden
op de website van de club. Vorig seizoen was de interesse heel laag; we hopen dit seizoen op
meer bijval en zullen hiervoor inspanningen doen.
Tevens beginnen we aan ons vierde jaar meisjesvoetbal. We kiezen voor 2 ploegjes (U9 en U11)
die zullen deelnemen aan de gewone competitie. Recreatief voetbal wordt niet meer
aangeboden. We hopen ook terug te kunnen starten met het Damesvoetbal en eventueel
aansluitend daarbij het wandelvoetbal (mogelijks 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 UiTPASpartner 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 2021-2022):
•
U6-U7: Basistarief: 310 €, meerdere leden in 1 gezin: 285 €, UiTPAS kansentarief: 62 €
•
U8-Beloften: Basistarief: 375 €, meerdere leden in 1 gezin: 350 €, UiTPAS kansentarief: 75 €
•
Voor de leden van seizoen 2020-2021 die geen volledig aanbod hebben gekregen is er 50 € korting. Bedragen zijn
dan 325 € en 300 €, UiTPAS kansentarief: 75 €
•
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
•
TVJO: Jean-Marie Alexander, 0484/951774, jammaalex@hotmail.com
•
Voorzitter: Filip Pieters: 0479/716317, filip-an.pieters-vdb@telenet.be

Sportieve groeten, succes met de examens en goede vakantie!
Het bestuur.
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