
 

Beste speelsters, ouders, 
 
Het coronavirus stak – na een vliegende start van onze dames- & meisjesploegen - al snel stokken in de wielen 
van onze damesafdeling.  
 
Onze enorm gemotiveerde trainers konden gelukkig snel overtuigd worden om de trainingen – binnen de 
veiligheidsmaatregelen die de overheid ons oplegde – te hervatten, zodat onze dames en meisjes toch nog van 
het voetbalspelletje konden genieten.  
 
De voorbije weken werd er intensief gewerkt aan de voorbereiding van volgend seizoen (2021-2022). Een seizoen 
waarin wij volop de kaart zullen trekken van de sportieve begeleiding van onze speelsters. Zo zal er sterk 
geïnvesteerd worden in nieuw trainingsmateriaal en abonneerde de club zich intussen op het 
voetbalsoftwareplatform ProSoccerData. 
 
Wij zijn dan ook verheugd om u alvast volgende informatie mee te kunnen delen: 

 Hierbij gevoegd vindt u het vernieuwde organigram van de damesafdeling: 

Wim Claes Voorzitter 0479/69.48.49 commercieel@kkontichfc.be 

Theo Knegtel GC - Secretaris 0495/90.33.00 gc@kkontichfc.be 

Glenn Mariën Coördinatie Nat. 
Verantwoordelijke 
damesafdeling 

0476/80.83.66 dames@kkontichfc.be 

Luc De Corte Coördinatie Jeugd 
/Aansluitingen 

0499/90.79.91 ldecorte@hotmail.com 

Luc Bosmans Sportief Adviseur 0477/61.75.77 progresso@live.be 

Karim Didi T1 - 1e nat. +31616830247 Karimdidi1989@hotmail.com 

Johan Van Echelpoel T2/KT – 1e nat. 0473/75.63.18 Jvanechelpoel62@gmail.com  

Tom Van Lommen Trainer 1e prov. 0476/52 .24.26 Van.lommen.tom@telenet.be 

Mike Stevens Trainer 2e prov 0496/89.64.03 Mike_stevens_1985@hotmail.com 

Stéphane Van Beethoven Trainer U16 0472/11.99.54 Stephan.vanbeethoven@srliving.be 

Andy Matthys Trainer U16 0495/87.80.81 andy.matthijs@gmail.com 

 

 

 



 De  trainingen tijdens de competitie plaats op volgende tijdstippen: 

 1e nationale: maandag en woensdag van 20u00 tot 21u30, telkens op kunstgras, 
vrijdag van 20u00 tot 21u30 op C-terrein; 

 1e provinciale: maandag van 20u00 tot 21u30 op kunstgras & woensdag van 20u00 tot 
21u30 op gras; 

  2e provinciale: maandag van 18u30 tot 20u00 op kunstgras en woensdag van 20u00 
tot 21u30 op kunstgras; 

 meisjes U16: maandag om 18u30 op kunstgras & woensdag om 18u30 op gras  

 meisjes U15: maandag om 20u00 op gras, woensdag om 20u00 op het kunstgras en 
vrijdag om 18u30 op gras; 

Het programma van de voorbereiding kan verschillen, maar wordt tijdig gecommuniceerd 

door de coaches; 

 De lidgelden voor nieuwe leden (jeugd én senioren) bedragen 350 EUR.  
In het kledingpakket zit een trainingspak (verplicht te dragen bij thuis- en uitwedstrijden) begrepen, 
alsook een trainingshirt, voetbalbroekje en voetbalkousen. 
 
De lidgelden voor bestaande leden (jeugd én senioren) bedragen 325 EUR.  
 
In het lidgeld zit een waardebon van 60 EUR incl. BTW (catalogusprijs) om uit het kledinggamma van K. 
Kontich F.C. bij Jako & Nick Sport te kiezen wat u wenst. In het kledingaanbod zitten o.a. voetbalkousen, 
voetbalshort, lange trainingsbroek, t-shirt(s), sweater, regenvestje, sporttas, drinkenbus,…. 

 Gelieve het lidgeld te willen betalen voor 10 juni a.s.  
- vermeld duidelijk je naam én geboortedatum van de speelster; 
-  rekeningnummer van  ‘K. Kontich F.C. Dames’ bij CRELAN : BE34 1030 3421 4190; 
- ouders die gespreid wensen te betalen, kunnen ons contacteren via dames@kkontichfc.be ;  

 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 

 Gelet op de corona-maatregelen organiseren K. Kontich F.C. & Nick Sport op zondag 13 juni a.s. (van 
10u00 tot 15u00) een kledijdag. Er wordt reeds een (beperkte) stock voorzien, zodat – wie zijn lidgeld 
tijdig betaald heeft  - niet alleen de kleding kan passen, maar ook meteen mee naar huis kan nemen. 
 
Je kan uiteraard boven het voorziene budget van 60 EUR (catalogusprijs) kopen. In dat geval vragen we 
wel om onmiddellijk & cash (er is geen bancontact op de club) te betalen. 

 Abonnementen kunnen aangekocht worden tegen volgende voorwaarden: 
- voor de damesafdeling (1e nat., 1e prov., 2e prov., meisjes U16 & U13): 70 EUR; 
- voor wedstrijden van meisjes U16 en U13: (“jeugdabonnement”): 25 EUR; 
 Reservatie gebeurt door storting op de rekening van K. Kontich F.C. Dames met rekeningnummer 
BE34 1030 3421 4190; 
 De abonnementen van het voorbije seizoen blijven uiteraard geldig; 

 Wenst u zich mee in te zetten voor de uitbouw van de damesafdeling (sponsorcontacten, tappen bij 
wedstrijden, loket, ontvangst scheidsrechters,…), dan horen we dat uiteraard graag via een e-mailtje 
naar info@kkontichfc.be .  

mailto:dames@kkontichfc.be
mailto:info@kkontichfc.be


Samen met u maken we er een prachtig seizoen 2021-2022 van! 
 
Bestuur K. Kontich F.C. 

 

 

         

  

        
             

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 
 


