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Bocholt, 26/04/2022
Beste Ouders, Spelers, Speelsters,

Het huidige seizoen loopt op zijn laatste benen. Wij zijn volop in de weer om volgend
seizoen voor te bereiden.
Wij brengen u via dit schrijven op de hoogte van de lidgelden voor het nieuwe
seizoen. U vindt een overzicht in bijlage.
Oplopende kosten (vb. gas, elektriciteit, water, onderhoud terreinen, diverse
vergoedingen voor trainers, onderhoud,…) verplichten er ons toe om de lidgelden aan
te passen voor volgend seizoen.
Tijdens een drietal info-avonden gaven wij jullie hierover meer uitleg. Heel wat
vragen zijn reeds beantwoord maar onze deur staat altijd open voor vragen of
duiding.
Als directieraad, bestuur doen wij ons uiterste best om alle spelers (speelsters) in zo
goed mogelijke omstandigheden hun hobby te laten uitoefenen. Niet altijd
eenvoudig. Als er volgens u opmerkingen of tekorten zijn horen wij die graag en
zoeken wij samen naar oplossingen.
Graag het lidgeld storten op deze rekening : BE88 7350 4456 7141 en dit voor
01/06/2022.
Met dank voor het vertrouwen in onze club.
Sportieve groeten,

Jo Van Hoef,
Vz. Directieraad.

Jeugdsecretaris
Ronny Schuermans

Fons Martens,
Vz. Raad van bestuur.

TVJO
Stijn Vanasten
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GEWESTELIJKE/PROVINCIALE OPLEIDING.
U5/U6/U7/G-ploeg : 150 euro.
U8/U9/ gewestelijk niveau : 300 euro.
Kledijpakket : Uitgangstraining, trainingsbal, sporttas, sokken, polo, broek,
wedstrijduitrusting.
INTERPROVINCIALE OPLEIDING.
IPU 10 t.e.m. Beloften : 625 euro.
Kledijpakket : Uitgangstraining, trainingsbal, sporttas, sokken, polo, broek,
wedstrijduitrusting.
GEWESTELIJKE SENIORS.
Dames A/B en Heren B : 280 euro.
Kledijpakket : Uitgangstraining, trainingsbal, sokken, sporttas, polo, broek,
wedstrijduitrusting.
Het lidgeld geeft recht op :
- Gratis inkom voor spelers bij wedstrijden 1ste elftal.
- Verzekering voetbalbond KBVB
- Kledijpakket en wedstrijduitrusting
- Kantinedienst (1) ter waarde van 25 euro.
(1)

Ouders die een kantinedienst van min. 4 uur doen krijgen hiervoor drankbonnen in de
plaats. Zo kan men een deel van het lidgeld terug verdienen.

Speciale regelingen :
-

-

-

Jeugdsecretaris
Ronny Schuermans

Bij meerdere spelers (speelsters) uit een gezin (jongste speler/speelster
minimum U8) krijgt men een korting vanaf de 2de speler (speelster). Korting
bedraagt 70 euro op het lidgeld vanaf U8 per extra speler/speelster. (geen
korting op lidgelden U6/U7).
Indien men wenst kan men voor het lidgeld een afbetalingsregeling krijgen.
Hiervoor mailen naar : secretariaat@bvvjeugd.be
Voor ouders die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming – zoals
wettelijk bepaald door de overheid- engageert Bocholt V.V. zich om, na
tussenkomst van de ziekenkas en het lokale OCMW, met de hulp van sociale
sponsoren het verschil bij te passen.
Onze club hoopt op die manier te vermijden dat financiële redenen de
oorzaak zijn waarom kinderen niet zouden kunnen voetballen. Vragen
hierover : secretariaat@bvvjeugd.be
Spelers van ouders die werken als zelfstandigen kunnen het lidgeld van hun
kinderen op factuur krijgen. Contact opnemen met Jo Van Hoef via
jo@axor.be

TVJO
Stijn Vanasten

