
 

Beste spelers, 

Beste ouders, 

 

DE LIDGELDEN VOOR HET SEIZOEN 2019-2020! 

➢ De lidgelden voor het seizoen 2019-2020 werden als volgt vastgesteld: 
 

U6 195 EUR Trainingsbroek 

Trainingsvest 

Voetbalkousen 

Voetbalshort 

 

Vanaf U7 Huidige leden: 

- voor 31/5:   285 EUR 

- vanaf 1/6:   295 EUR 

Voetbalkousen – Voetbalshort 

Trainingsbroek – Trainingsvest 

+ 5 tombolatickets t.w.v. 5 EUR/ex. 

 Nieuwe leden: 295 EUR + Eenmalige aansluitingskost 

 

BELANGRIJK: 

Alle spelers worden verplicht om volgende zaken op de trainingen en wedstrijden 

van de club steeds bij zich hebben: 

- Trainingsbal Jako Striker (enkel voor U7 tot en met U13!) (ca. 22 EUR); 

- Rugzak / Sporttas Jako “Pro” (ca. 20 EUR – ca. 32 EUR); 

- Drinkfles 

 

 

Deze zaken dienen aangekocht te worden via de webshop van de club, 

dewelke u via de clubwebsite terug vindt:  

 

https://kontich.clubwereld.nl 
 
 

 

➢ De speler wordt verwacht om zijn bal en drinkfles steeds mee naar de training te 

brengen. De bal kan opgepompt worden op de club. 

 

 

 

 

Daarnaast wordt het lidgeld eveneens aangewend voor het onderhoud van 
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onze infrastructuur, het poetsen van de kleedkamers, de aankoop en het 

onderhoud van materiaal, de levering van gas, water en elektriciteit, je 

aansluiting bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (waardoor je rechtsgeldig 

en verzekerd! kan voetballen) en uiteraard een vergoeding voor (vaak 

gediplomeerde) trainers; 
 

➢ Wanneer u meerdere kinderen bij K. Kontich F.C. heeft voetballen, geniet u een 

korting van 40,00 EUR voor het 2e kind en 60,00 EUR voor het 3e kind. U zal 

voor uw 2e en 3e kind dan ook geen bijkomende tombolakaarten ontvangen; 
 

➢ Wenst u uw lidgeld gespreid te betalen, dan hebben wij daar alle begrip voor. 

Wij vragen u dit te willen melden via jeugd@kkontichfc.be . Uw aanvraag wordt 

discreet behandeld; 
 

➢ Het lidgeld (vanaf U7) omvat 5 tombolatickets ter waarde van 5 EUR. Deze 

worden aan het begin van het seizoen individueel bezorgd en bieden de speler 

(of de ouders) de mogelijkheid om 25 EUR terug te verdienen. De trekking van 

deze tombola vindt plaats tijdens de Volvo Vermant-Cup (Paastornooi) en zal 

voorzien in tal van kwalitatieve prijzen; 
 

➢ Gelieve uw lidgeld te betalen vóór donderdag 31 mei 2019 met duidelijke 

vermelding van de naam & geboortedatum van de speler op de rekening van K. 

Kontich F.C. bij Crelan op het rekeningnummer BE82 1030 3848 9668.  

 

Het biedt ons de mogelijkheid om tijdig te anticiperen op mogelijke onder- 

en overbevolking van bepaalde leeftijdscategoriëen. Zoniet kunnen wij uw 

lidmaatschap niet garanderen. 

 

Net zoals vorig seizoen zal onze kledijleverancier Nick Sport uw kledijpakket 

pas bestellen ná bevestiging van uw betaling.  
 

➢ Wij vestigen er de aandacht op dat onze sponsor Vlaams Neutraal Ziekenfonds 

voor maar liefst 30 EUR tegemoet komt in het jaarlijkse lidgeld bij elke erkende 

sportclub. Als enige voorwaarde geldt uiteraard dat je al lid moest zijn van het 

Vlaams Neutraal Ziekenfonds op het ogenblik van betaling van het lidgeld.  

 

Meer info vind je op:  http://kkontichfc.be/jeugd/mutualiteit 

➢ Wij herinneren aan de mogelijkheid om een jeugdabonnement te kopen. Voor het 

bedrag van 25,00 EUR heeft u daarmee een permanente toegang tot alle 

jeugdwedstrijden, hetgeen een korting betekent van bijna 20 EUR (ca. 16 

thuiswedstrijden per seizoen tegen een inkom van 2,5 EUR + inkom paastornooi). 

De betaling van het jeugdabonnement kan eveneens via overschrijving gebeuren 

met een duidelijke vermelding; 
 

NOG EEN AANTAL EXTRA’S: 

mailto:jeugd@kkontichfc.be
http://kkontichfc.be/jeugd/mutualiteit
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➢ Bezoek ook zeker onze website ( http://www.kkontichfc.be ) waar u weldra  

onder de rubriek 'info – downloads' alle nodige info kan terugvinden zoals het 

organigram van de club, de juiste trainingsuren, de contactgegevens van trainers 

en afgevaardigden, info i.v.m. activiteiten op de club, nieuwtjes, e.d.m. 

➢ Zoals u weet, beschikt KKFC ook over een heuse ombudsdienst. Heeft u vragen , 

opmerkingen , klachten over iets betreffende KKFC ? Wenst u zich te engageren 

voor Kontich FC op 1 of andere manier ? Wenst u informatie over sponsoring ? 

Eén adres : info@kkontichfc.be 

➢ Het bestuur van de club tracht jaar na jaar haar werking te professionaliseren. 

Onze focus ligt hierbij zeker en vast op de jeugdafdeling, waar we – niet zonder 

enige trots – kunnen bevestigen dat ook volgend seizoen Sven Eeraerts (UEFA 

A-diploma) en Kris Mampaey (UEFA B-diploma) de coördinatie van onze 

jeugdwerking op zich zullen nemen; 

➢ Nieuwe spelers kunnen zich inschrijven op donderdag 6 juni 2019 & dinsdag 11 

juni 2019 (telkens van 18u00 tot 21u00) op voorwaarde dat zij (1) zich online 

geregistreerd hebben (zie : http://kkontichfc.be/jeugd/online-registratie ) , (2) een 

toelating hebben van de trainer en/of coördinator om zich aan te sluiten, (3) zij 

het lidgeld correct betaald hebben; 

We kijken alvast uit naar het volgende seizoen! 

Samen met u maken we er een prachtig seizoen 2019-2020 van! 

Met sportieve groeten, 

 

Bestuur K. Kontich F.C. 

 

Contactpersonen: 

- Voorzitter: Wim Claes – GSM. 0479/69.48.49 – commercieel@kkontichfc.be 

- Willy Patteet - GSM 0495/31 31 97 -  willy.patteet@telenet.be 

- GC & Secretaris: Theo Knegtel – GSM 0495/90.33.00 – gc@kkontichfc.be 

- Ledenadministratie: Glenn Mariën - GSM 0476/80 83 66 -  jeugd@kkontichfc.be  

- Commercieel: Wim Claes – GSM. 0479/69.48.49 – commercieel@kkontichfc.be 

- Commercieel: Nick Laenens – GSM. 0478/84.25.99 

- Clublokaal: Lokaal “ De Zwaluw” Molenstraat 47 2550 Kontich Tel. 03/457 68 40 

http://www.kkontichfc.be/
mailto:info@kkontichfc.be
mailto:info@kkontichfc.be
http://kkontichfc.be/jeugd/online-registratie
mailto:commercieel@kkontichfc.be

