
 

 

Hoe word ik lid? 

De club organiseert elke zaterdag van april, tussen 10 en 12u, info- en inschrijvingsmomenten in de 

kantine (sportcentrum De Block, Processiebaan 7A te Peizegem).  Deze worden aangekondigd via 

flyers, email, op onze website en via sociale media (facebook).   

Nieuwsgierig naar onze nieuwe club- en (jeugd)werking?  Kom dan zeker even langs of maak een 

afspraak via info.vcdenboskant@gmail.com of jeugd.vcdenboskant@gmail.com! 

Beslis je om in te schrijven bij V.C. Den Boskant, dan zal de club samen met jou alle administratieve 

zaken, zoals ontslag bij je huidige club, nieuwe aansluiting, … regelen.   

Voor spelers die momenteel aangesloten zijn bij een club: ontslag kan/moet ingediend worden 

tussen  1 en 30 april 2017 via aangetekend schrijven aan de K.B.V.B.  Wij kunnen je hierbij helpen 

indien nodig!   

Nieuwe aansluiting kunnen we digitaal organiseren via E-kickoff vanaf 15 mei tot uiterlijk 31 

augustus 2017.  Op moment van afspraak dien je zeker je pas en bijhorende pincode mee te 

brengen!  Bij minderjarige is de handtekening van een ouder vereist. 

 

Hoeveel bedraagt het lidgeld? 

Het aanbieden van een kledijpakket, trainingen/wedstrijden onder leiding van ervaren trainers en 

andere activiteiten vergt van de club financiële investeringen.  Daarom vragen we onze leden lidgeld 

te betalen.  Dit kan contant op moment van aansluiting of via overschrijving op rekeningnummer  

BE79 0689 3163 7133 met vermelding van ‘LIDGELD 2017-2018 + je naam + 

geboortedatum’ en dit voor datum van 30/06/2017. 

LIDGELDEN seizoen 2017-2018: 

 

 Reeks Geboortejaar Prijs 

Starters U5 - U6 … - 2012 € 175 

Onderbouw U7 –  U12 2011 - 2006 € 225 

Middenbouw U13 – U17 2005 - 2001 € 275 

Bovenbouw U19 - Beloften 1999 - … € 290 

 

 



Kom ik in aanmerking voor een korting? 

Gezinskorting: Indien er meerdere gezinsleden (zelfde adres) aangesloten zijn, krijgen deze 

gezinsleden elk een korting van 15€. 

Ziekenfonds: Bepaalde ziekenfondsen (CM, liberale, …) betalen elk jaar een deel van het lidgeld 

terug.  Wij vullen deze documenten graag samen in zodat je deze kan indienen bij jouw ziekenfonds. 

 

Extra administratie? 

Medische fiche 

V.C. Den Boskant treft alle nodige maatregelen om het sporten veilig en medisch verantwoord te laten 

verlopen (o.a. door ervaren en/of gediplomeerde trainers, aangepaste sportaccommodatie en –

materiaal, …). Niettemin kan de club niet inschatten of u geschikt bent om de gekozen sport (voetbal) 

te beoefenen.  

Een medische keuring is niet vereist voor de verzekering maar willen we, in het kader van het gezond 

sporten, dit ten zeerste aanraden.  Ten allen tijde kan de club niet aansprakelijk gesteld worden.  

Sociale media en het recht op afbeelding en privacy 

Via sociale media (onze website, facebook, nieuwsbrief,…) is er de mogelijkheid om foto’s e.d. te 

delen van onze spelers, ploegen, ... .  Daarom vragen we je toestemming om deze te mogen 

publiceren.  Graag aanvinken op ons inschrijvingsformulier a.u.b. 

 

Wat krijg je als lid van onze club? 

Inbegrepen in het lidgeld, krijg je als lid volgende zaken: 

- Aansluiting en verzekering bij de K.B.V.B.  

- Als lid ben je ook extra verzekerd (via makelaar van de club) voor lichamelijke ongevallen op 
training en tijdens de verplaatsing van en naar de trainingen.  Daarnaast ben je verzekerd 
voor alle andere clubactiviteiten.  

- Afhankelijk van jouw groep train je één, twee of drie keer per week onder begeleiding van 
ervaren en/of gekwalificeerde trainers in de gepaste sportinfrastructuur.  

- Je speelt elke week een wedstrijd (afhankelijk van kalender K.B.V.B, afgelastingen, selectie 
trainer, …)  

- Consumptie (1,60€) na elke thuiswedstrijd (tijdens competitie). 
- Gratis toegang op vertoon van je lidkaart en 2 abonnementen (gratis inkom voor alle 

thuiswedstrijden van onze club). 

- Elk lid ontvangt een kledijpakket.  Een overzicht van je pakket vindt je hieronder.   
 

Starters: sporttas, polyester broek, T-shirt, sweater, bal, wedstrijdshort en wedstrijdkousen 
 
Onderbouw: pakket starters + extra training per week 
 
Middenbouw: pakket onderbouw + extra wedstrijdshort + wedstijdkousen + (opwarmings-) 
T-shirt + regensweater 
 
Bovenbouw: pakket middenbouw (excl. bal) + presentatiebroek + extra (opwarmings-)     
T-shirt 
 
Wens je extra clubkledij?  Ben je je training kwijt of is deze te klein geworden of … ?  Dan kun 
je via de club(website) een nieuwe aankopen. 

 



Wat vragen we van jou? 

Kaartenverkoop ter waarde van 25€ per eetfestijn (2x). 

Engagement leden en ouders 

Ondanks het grote engagement van de bestuurdersleden en trainers, hebben we ook de hulp van 

ouders en leden nodig om de club draaiende te houden en de toffe clubsfeer te garanderen.  Als lid 

en ouder ben je immers een deel van onze club en vragen we dat je een inspanning levert om: 

- minstens op één activiteit (eetfestijn, …) te komen helpen 
- minstens twee keer per jaar de truitjes te wassen en de spelers te voeren naar een 

uitwedstrijd.  Let op!  We vragen dat de ouders ervoor zorgen dat de kinderen hun gordel 
dragen tijdens de verplaatsingen.  Kosten voor het vervoer worden niet terugbetaald. 

- wie méér wil doen is zeker welkom!!  Spreek ons aan of mail naar 
info.vcdenboskant@gmail.com   

- het intern reglement en de afspraken met de trainer na te komen.  
 

Vragen? 

Hierboven gaven we al heel wat basisinformatie.  Heb je nog vragen? Contacteer je trainer of sportief 

coördinator.  Gegevens volgen later. 

Neem zeker ook geregeld een kijkje op onze clubwebsite.  Daar vind je alle info en nieuwigheden. 

 

Algemene contactgegevens en nuttige links  

Bestuur 

naam functie tel. e-mail 

De Pauw Alain voorzitter 0470/82.47.93 alain.de.pauw.62@gmail.com  

Tilburgh Luc secretaris 0495/28.17.26 leireken@skynet.be  

Mees Chris penningmeester 0497/67.96.96 chrismees@me.com  

Mario Vandevelde bestuurslid   

Verhasselt Marc bestuurslid   

 

Adres: Sportcentrum De Block – Processiebaan 7a – Peizegem 

Algemene Email: info.vcdenboskant@gmail.com  

Email jeugdwerking: jeugd.vcdenboskant@gmail.com  

Clubwebsite: http://vcdenboskant.weebly.com/ 


