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Tervuren, 9 mei 2017 

 
 
Beste Speler, Geachte Ouders, 
 
Als bestuur van KV Tervuren-Duisburg zijn we het huidige seizoen aan het afsluiten en volop bezig met het 
seizoen 2017 – 2018. 
 
Gedurende het huidige seizoen zijn er veel hoogtepunten geweest op verschillende vlakken, maar we wensen er 
toch 2 specifiek aan te halen : 
 
1. Het opnieuw behalen van het label voor het spelen van jeugdvoetbal in de provinciale reeksen 
2. De promotie van ons eerste elftal naar 1ste provinciale 
 
Door deze 2 doelstellingen te halen zijn wij er als bestuur van overtuigd dat we een zeer goede basis hebben om 
verder te  kunnen werken aan een voetbalclub met een kwalitatieve jeugdopleiding die uiteindelijk  jeugdspelers 
kan laten doorstromen naar de eerste ploeg. 
 
Opstart van seizoen 2017 – 2018. 
 
Vooraleerst willen wij u bedanken om voor KV Tervuren-Duisburg te hebben gekozen als voetbalclub voor uw 
zoon of dochter. Het bestuur, technische staf, de trainers en heel veel vrijwilligers gaan er alles aan doen om van 
het volgende seizoen ook weer een succes te maken. 
 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het invullen van de verschillende trainers bij de verschillende ploegen 
en aan het trainings- en wedstrijdschema. We publiceren deze informatie eind juni op de website, dus raadpleeg 
zeker de site www.kvtervuren.be.  
 
Als club kunnen we niet zonder lidgelden. Naast de andere inkomsten zijn deze lidgelden noodzakelijk om alle 
verplichte werkingskosten te voldoen, we spreken hier over : 
 
- Vergoeding van de speler aan de Belgische Voetbalbond 
- Verzekering voor de spelers tijdens de trainingen en wedstrijden 
- Energiekosten ( water, gas, elektriciteit, … ) 
- Vergoedingen voor trainers  
- Investering in materiaal en infrastructuur 
- ……  
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Als bestuur hebben we besloten om voor het 5de seizoen op rij de lidgelden onveranderd te laten ondanks de 
verhoging van de diverse vaste en variabele kosten. 
 
Wat is er inbegrepen in het lidgeld : 
 
- Consumptie na elke thuiswedstrijd 
- Een kaart voor beide eetfestijnen die georganiseerd worden, deze worden uitgedeeld als de eetfestijnen 

plaats hebben 
- Alle nodige verzekeringen en andere verplichte inschrijvingskosten 
 
Bijkomend is er ook een materiaalpakket dat er voor volgend seizoen als volgt uit ziet : 
 
- De U6, U10, en U15 krijgen een voetbalzak 
- De U6 t/m U11 krijgen een winterjas 
- De U12 t/m U21 en de dames krijgen een regenjas 
- Alle spelers krijgen één persoonlijke bal, die eigendom wordt van de speler 
- De kousen worden bij de wedstrijduitrusting gevoegd en elke speler zal bij de start van het seizoen één 

paar ontvangen. 
 
Het lidgeld voor volgend seizoen is vastgelegd op 280,00 € voor jeugdspelers.  Voor debutantjes (U6) en dames 
geldt een verlaagd tarief van 255,00 €. KV Tervuren-Duisburg behoudt ook zijn gezinsvriendelijke aanpak met 
een korting van 25 € voor een tweede of derde speler (jeugd, dames of P4) van hetzelfde gezin.   
 
Mogen wij u vragen om het lidgeld vóór 31 augustus 2017 te betalen het bedrag van 280,00 Euro over te 
schrijven op : 
 
- Rekeningnummer BE 36 8601 0056 9881 
- Op naam van KV Tervuren Duisburg 
- Met de vermelding van : LIDGELD 2017-2018 Jeugd + Naam en Voornaam van de speler 
 
Belangrijk: 
Iedere jeugdspeler dient bij het begin van het seizoen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs dat 
aangevraagd moet worden bij de gemeente. Kinderen beneden de 12 jaar dienen een KIDS_ID aan te schaffen.  
Gelieve  KIDS_ID tijdig aan te vragen want het kan enkele weken duren voor u deze ontvangt. Zonder dit geldig 
identiteitsbewijs kan/mag uw kind niet deelnemen aan de wedstrijden. 
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Nog enkele bijkomende vermeldingen : 
 
Om het lidgeld op het huidige niveau te kunnen behouden zijn we uiteraard ook steeds op zoek naar sponsors. 
Dit kan zijn door de uitrustingen te sponsoren, via reclamepanelen langs de velden of via een op maat gemaakt 
sponsorpakket. Kent u bedrijven, kennissen of andere geïnteresseerden, neem dan zeker contact op via het 
volgende mail adres sponsoring@kvtervuren.be. Uiteraard kan u ook iemand van het bestuur aanspreken 
tijdens wedstrijden of trainingen. 
 
 
Tot slot willen wij nog een oproep doen om ons ook volgend seizoen een helpende hand toe te steken. Een 
club zoals KV Tervuren-Duisburg draaiend houden vergt niet alleen veel organisatorisch werk, maar ook vele 
activiteiten om alle kosten gedekt te krijgen. Het is normaal dat niet iedereen zich evenveel kan/wil inzetten, 
maar vele handjes die occasioneel eens helpen maken het werk lichter voor iedereen. 
 
Wij danken u nogmaals voor het vertrouwen dat u stelt in onze vereniging, en kijken er naar uit uw 
zoon/dochter opnieuw vele uren voetbalplezier te bezorgen het komende seizoen. 
 
 
Sportieve groeten, 
 
 

 
Tom Spooren       Egbert Buursink  
Voorzitter a.i. KVTD Jeugdwerking    Ondervoorzitter KVTD Jeugdwerking 
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