KFC BRASSCHAAT vzw
- Sinds 1911 -

KBVB Stamnummer 228
Beste speler, beste ouders,
Wat een bewogen seizoen hebben we met z’n allen (alweer) mogen meemaken, stilaan krijgen we dat Coronabeestje onder controle en dan nu
weer swingen onze energiekosten de pan uit.
Toch blijven wij optimistich in deze moeilijke tijden en zetten wij ons elke dag opnieuw in om met veel liefde, onze sport, onze hobby te kunnen
uitoefenen.
Een passie voor vele kinderen en zelf voor vele ouders, maar zeker ook voor onze gedreven trainers, vrijwilligers en bestuursleden.
Onze club blijft een familieclub, waar de opleiding op een hoog niveau wordt aangeleerd, dat blijft onze passie!
Wij hopen alvast dat jullie willen deelnemen aan verschillende evenementen die wij organiseren gedurende het seizoen, dit zijn trouwens
belangrijke inkomsten voor elke vereniging. U zal hiervan tijdig de nodige informatie ontvangen.
Ook in het nieuwe seizoen zullen we inzetten op onze eigen jeugdspelers, zorgen dat ze de juiste ondersteuning krijgen van gemotiveerde
trainers, dit onder een toeziend oog van onze sportieve cel.
Lidgelden seizoen 2022-2023
U5-U6
U7 t/m U9
U10 t/m U13
U15 t/m U21
Prov Reserven/Eerste Elftal

220 euro
295 euro
320 euro
335 euro
360 euro

Er is een korting van 10% voorzien als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin zich bij onze club aansluiten, dit op het totaalbedrag van het
lidgeld.
Alle nieuwe leden betalen een eenmalige kost van 35 euro extra.
Leuk om te weten:
Alle ziekenfondsen komen jaarlijks tegemoet met een premie als uw kind lid is van een sportclub.
U kan dit formulier downloaden via onze website www.kfcbrasschaat.be en dit laten invullen door onze secretaris.
Wat zit er in het lidgeld?
1. Opleidingskosten van de trainers en trainingsmaterialen
2. algemene stijgende energiekosten
3. Waardebon van 25€ voor kledij aan te kopen uit onze kledinglijn (te bestellen enkel via onze webshop www.kfcbrasschaatwebshop.com)
4. Tombolaloten ter waarde van 50€. Dit is mogelijks een manier om een gedeelte van uw lidgeld terug te recupereren, indien u deze
tombolaloten zou verkopen! Uiteraard zorgen wij voor mooie prijzen!
Deze loten zal u ontvangen bij aanvang van de competitie, de trekking is voorzien begin december 2022.
Het lidgeld kan enkel overgemaakt worden op rekening van KFC Brasschaat vzw, dit via onze bankrekening
BE 32 0682 3209 9102, met vermelding van de naam van de speler en zijn geboortedatum.
Om met alle verzekeringen en inschrijvingen bij de Belgische Voetbalfederatie tijdig in orde te zijn, vragen wij u om de betaling uit te voeren ten
laatste op maandag 31 mei 2022.
Door betaling van het lidgeld verklaar je je tevens akkoord te zijn met de visie van onze Club en ons interne sportieve afspraken dewelke u kan
raadplegen op onze website of verder te lezen in deze infobrochure
Als u tijdig heeft betaald bent u zeker van reservatie bij een van onze ploegen. Na deze datum heeft u geen voorrang meer en sluiten wij nieuwe
leden aan om zo tot voltallige ploegen te komen.
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KBVB Stamnummer 228
Kledij
Onze volledige clublijn is terug te vinden op onze webshop en kan via die weg ook gelijk besteld worden, www.kfcbrasschaatwebshop.com
Bestaande leden ontvangen 1 waardebon van 25€ vrij te besteden aan onze clubkledij (deze waardebon kan in mindering gebracht worden bij
het afrekenen via onze webshop, www.kfcbrasschaatwebshop.com)
Nieuwe leden ontvangen een compleet trainingspak, geen t-shirt en geen waardebon.
U kan uw bestelling via onze webshop vanaf heden ingeven, wij doen onze uiterste best om bij aanvang van de eerste trainingen, uw bestelling
te kunnen overhandigen.
Abonnement
Jeugdabonnement
Senioren abonnement
Combi abonnement

40€ per persoon (enkel jeugd)
100€ per persoon (enkel eerste ploeg)
120€ per persoon (jeugd en eerste ploeg)

Beide abonnementen kunnen aangekocht worden aan de inkom vooraan of via onze webshop en zo bespaart u 20% !
Inschrijvingsformulier
Nieuwe leden:
U neemt altijd eerst contact op met een van onze onze jeugd-coördinatoren Kevin Doms en/of Annemie Raats
via mail jeugd@kfcbrasschaat.be
Enkel de jeugd-coördinator geeft u toegang tot verdere inschrijven bij onze club.
U maakt pas daarna een afspraak met onze secretaris Agnes De Roover via mail secretaris@kfcbrasschaat.be
Evenementen
Elk seizoen opnieuw zorgen tal van vrijwillige medewerkers, dat er leuke en zeer gevarieerde evenementen georganiseerd worden binnen onze
club. Wij zien al onze leden, spelers en ouders graag hieraan deelnemen.
Op onze website vind u onze evenementenkalender. (Onder voorbehoud van wijzigingen)
Wat te doen bij blessure?
Als een speler geblesseerd geraakt tijdens het voetballen, vragen wij steeds met aandrang om de juiste stappen die worden voorgeschreven
door de Belgische Voetbalbond, in acht te nemen, dus te volgen.
Belangrijk is dat u telkens een ongevalsaangifte correct laat invullen door de behandelde geneesheer en deze aangifte TIJDIG aan onze
secretaris bezorgd. Als onze secretaris dit niet binnen en periode van 10 dagen na datum van ondertekening van de geneesheer ontvangt,
vervallen alle tussenkomsten die voorzien zijn door de Belgische Voetbalbond.
Opgelet:
De Belgische Voetbalbond betaalt enkel maar een gedeelte terug (remgeld van de patiënt, eigen opleg, minus opening van een dossier). U moet
steeds eerst uw ziekenfonds aanspreken om uw tussenkomst te laten terugbetalen, daarna brengt u ORIGINELE FACTUREN binnen bij onze
secretaris. Deze kan u deponeren in de grijze brievenbus naast de jetonautomaat.
Er worden nooit facturen, ongevalsaangifte afgegeven aan bestuursleden en/of kantine medewerkers!
U kan het ongevalsformulier downloaden via onze website of vragen aan de ploegafgevaardigde.
Kinesist
Dit seizoen zal onze club de samenwerking aangaan met Sven Huygen, hij heeft zijn praktijk op volgend adres: Hoge Weg 346 te 2940 Stabroek.
Uiteraard maakt u best eerst een afspraak 03/605 60 55 of
gsm 0486/ 78 14 76
EAD TOESTEL (in kantine Boshuisje)
Onze club heeft door een gulle gever een EAD-toestel kunnen aankopen. Als dit toestel moet gebruikt worden is de eerste regel heel simpel...
Blijf kalm, geef de opdracht aan een van onze bestuursleden/kantinemedewerkers/trainers/afgevaardigden om dit toestel te gaan toepassen,
deze mensen hebben allemaal een cursus gekregen en weten dus hoe ze dit toestel moeten gebruiken, bel ook gelijk 112 noodnummer.
Ook heeft de gemeente Brasschaat zulks EAD-toestel geplaatst aan de inkom van het Louis De Winterstadion.

www.kfcbrasschaat.be

2

Sportieve visie en Sportouder
Wij vragen aan ieders van u om hiervan kennis te nemen. Dit kan u terugvinden op onze website.
http://www.kfcbrasschaat.be/
Sponsoring
Elk seizoen opnieuw is onze club afhankelijk van personen en bedrijven die extra willen sponsoren. Meer dan ooit is dit echt van levensbelang
voor onze club om alle extra’s te kunnen blijven betalen, waaronder trainingsmaterialen, doelen, enz.
Indien u zich geroepen voelt om de sponsoren, gelieve onze website dan te raadplegen of iemand van het bestuur aan te spreken.
Wanneer u denkt iets te kunnen betekenen in het aanbrengen van sponsors dan mag u zich steeds kandidaat stellen om mee in onze sponsor
cel te komen. Spreek hiervoor iemand van het bestuur aan of mail naar sponsoring@kfcbrasschaat.be
Afgevaardigde
Elke ploeg heeft een trainer voor het sportieve gedeelte, maar uiteraard ook een afgevaardigde.
Deze persoon engageert zich op vrijwillige basis, respect voor hem/haar is op zijn minst goed geplaatst.
Elke afgevaardigde is de klankbuis tussen trainer/bestuur enerzijds en speler/ouder anderzijds.
Ook staat hij in voor de belangen van zijn/haar ploeg en zal alle informatie die de club wenst mede te delen, verder uitsturen naar spelers en
ouders toe.
Solidarity wall van KFC Brasschaat
Leden en sympathisanten die ons in tijden van Corona extra willen steunen en zich op die manier solidariteit tonen met onze club, zullen we
extra in de verf zetten. Dit kan gaan van een belangrijke sponsor tot een leverancier maar ook u als particulier kan hierin uw steentje bijdragen.
Particulier:
U betaalt als particulier 100 euro en ontvangt in ruil 1 COMBI abonnement op uw naam (twv 100 euro !) en uw naam wordt vermeld op onze
Solidarity wall.
Idee:
Er kan ook een leuke boodschap op de wall vermeld worden zoals bv: “van Opa voor (naam)” of “(naam) is solidair met KFCB” , u bedenkt het zelf
en wij zorgen voor de rest
Zelfstandige:
U betaalt als zelfstandige 228 euro (excl. 21% btw) en ontvangt in ruil 1 COMBI abonnement op uw naam (twv 100 euro !) + 100 drankenjetons
en uw naam/logo wordt vermeld op onze Solidarity wall.
De opbrengst gaat integraal naar de werking van onze club !
Alle verdere info en inschrijvingsformulier kan u bekomen via een van onze bestuursleden of kantinemedewerkers.
Vrijwilligers/medewerkers
Elke vereniging draait voor een zeer groot stuk op vrijwilligers, allemaal personen die hun vrije tijd willen besteden om het aangenaam te
maken binnen onze club. Indien u zich hiervoor wenst op te geven, kan u steeds verdere informatie bekomen bij een van onze bestuursleden.
Website KFC Brasschaat
Wij raden u aan om regelmatig onze website te raadplegen, wij houden u steeds op de hoogte van alle nieuwe info
via www.kfcbrasschaat.be
Heeft u zelf een nieuwtje of een leuke foto om op onze website te plaatsen?
U kan deze doormailen naar jeugd@kfcbrasschaat.be
Interne sportieve afspraken KFC Brasschaat
Goede afspraken, maken goede vrienden!
Gelieve even de tijd te nemen om deze aandachtig door te nemen. Elk aangesloten lid wordt geacht deze afspraken te kennen en na te leven.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij rekenen op 100% aanwezigheid van elke speler tijdens trainingen en wedstrijden.
De trainingen starten effectief op het uur dat in PSD staat vermeld.
Speler dient 15 min voor aanvang van de training aangekleed aanwezig te zijn in de kleedkamer.
Dragen van scheen beschermers verplicht tijdens trainingen en wedstrijden
Afwezigheden op training en/of wedstrijd dienen tijdig doorgegeven te worden door af te melden via PSD. Last minute afwezigheden (= 2
dagen voor betreffende training/wedstrijd) af melden door persoonlijk trainer te verwittigen
Douchen na elke training is mogelijk maar niet verplicht (vergeet geen badsleffers en zeep)
Douchen na wedstrijd is verplicht
Gsm gebruik in de kleedkamers is verboden (deze blijven uit staan en in de sportzak)
Spelers trainen in aangepast kledij vanaf het winteruur t/m het terugzetten van de klok naar het zomeruur. Dwz lange broek en lange
mouwen
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• Doelmannen dragen aangepaste kledij (= lange broek/lange mouwen)
• Er wordt geen A en B ploeg gecreëerd in de categorieën van U6 tem U9 en dit omwille van het feit dat KFC Brasschaat deze categorieën als
opleidingsfase aanziet en wil dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen.
• De spelers gaan in een rotatie systeem met elkaar leren samen spelen
• De speler dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip van samenkomst voor de wedstrijd.
• Alle spelers die in de wedstrijdselectie zitten hebben recht op tenminste 50% speelgelegenheid tijdens de wedstrijd.
• De kleedkamer wordt gezamenlijk verlaten na de wedstrijd en bij thuiswedstrijden gaan we in groep aan tafel zitten om samen nog iets te
nuttigen (aangeboden door de club)
Selecties voor Wedstrijden
• 2x komen trainen is selecteerbaar voor de wedstrijden
• 1x komen trainen is beperkt selecteerbaar , maw hier kan beslist worden dat speler niet geselecteerd wordt voor de wedstrijden van
zaterdag, indien er voldoende spelers 2x hebben
• Niet komen trainen = sowieso niet selecteerbaar
• Niet aanwezig op de Vrijdag training door ziekte = sowieso niet geselecteerd.
• Mogelijke afwijkingen hierop wegens uitzonderlijke omstandigheden , worden steeds in samenspraak onder de trainers en jeugdcoördinator
besproken
Selecties voor de wedstrijden wordt doorgemaild op woensdag/donderdag.
We willen jullie alvast op voorhand bedanken voor het respecteren van deze afspraken. Enkel zo kunnen onze trainers optimaal een training/
wedstrijd voorbereiden en zo onze spelers van een kwaliteitsvolle opleiding voorzien.
Samen gaan we voor een sportief voetbalseizoen!
Sportieve groeten
KFC Brasschaat jeugd
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