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K. Berchem Sport, Official Partner of RSC Anderlecht 

 

Beste ouders, spelers, 

 

Hierbij vindt u enkele bijzonderheden en informatie naar de start van het volgend voetbalseizoen 2020-2021 toe. 

 

Lidgeld 

Leeftijd Het lidgeld bedraagt 
U10 t/m U19   465 euro (incl. kledijpakket) 
U7 t/m U9  375 euro (incl. kledijpakket) 

 

Betaling van het lidgeld dient plaats te vinden vóór vrijdag 10 juli 2020 

Voor betalingen ontvangen na 10 juli zijn volgende administratieve kosten bepaald : 

Betaling tussen 11/07/2020 en 31/07/2020 + 50 euro op het bovengenoemde lidgeld 
Betaling vanaf augustus + 75 euro op het bovengenoemde lidgeld 
  
  

Wat houdt het kledijpakket in: 

• Trainingspak (broek + vest) 

• Sweater 

• 1 t-shirt korte mouw 

• 1 t-shirt lange mouw 

• 2 paar kousen 

• 1 short 

• Regenjas (geen bedrukking) 

• Trainingsbal 

• Sporttas met bodem-vak en of rugzak voor de jongere categorieën 

• Longsleeve (ondergoed truitje strak) 

• Drinkbus 

  
Nieuw aangesloten spelers ontvangen het volledige pakket incl. coachjas maar exclusief sporttas/rugzak en 
zullen deze sporttas/rugzak verplicht moeten aankopen. 

Bedrukking op alle kledij (behalve op de regenjas): kleine druk, enkel correcte voornaam 
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Alle ploegen van de jeugdopleiding zullen worden voorzien van wedstrijdtenues (broek en t-shirt). Deze zijn en 
blijven eigendom van de club. 
 

Bijbestellingen kledij 

Er zal nog extra informatie volgen in verband met pasdagen en of bijbestellingen.  De kledij zal in ieder geval het 
merk JAKO blijven dragen voor de volgende seizoenen. 
 

Wat u zeker moet weten 

 Betaling van het lidgeld 

Betaling van het lidgeld op rekeningnummer BE44 7330 2785 9945 (KREDBEBB)  met vermelding van de naam 
en het geboortejaar van uw zoon (géén andere vermeldingen!!) 

 

Kortingen per meerdere kinderen 

• 10% bij 2 kinderen en dit op het lidgeld van het jongste kind 

• 20% bij 3 kinderen en dit op het lidgeld van het jongste kind 
 

 

De kledij wordt pas geleverd na volledige betaling van het lidgeld.  
Over de leveringstermijn van de kledij wordt later gecommuniceerd. 

Toegang tot trainingen/wedstrijden na volledige betaling van het lidgeld. 
 

 Pasdagen 

De pasdagen vinden plaats op  

• Dit zal nog worden gecommuniceerd naar alle leden en zal tevens ook vermeld worden op onze website.  
Door de extreme omstandigheden kan het zijn dat ieder zelf zijn kledij moet bestellen via een platform van 
de kledijleverancier.  Pasdagen kunnen nu niet worden georganiseerd door de CORONA maatregelen en 
daarom zoeken wij samen met de kledijleverancier naar een snelle oplossing. 

 

Bijbestellingen kledij 

Extra kledij zal ook kunnen worden besteld via een platform van de kledijleverancier en hierover zullen we snel 
verdere communicatie voeren. 
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 Herfststage 

De herfststage voor alle ploegen vanaf U10 t/m U16 zal plaatsvinden in de herfstvakantie in het Blosocentrum van 
Blankenberge.  De juiste data per leeftijdscategorie zal nog worden meegedeeld. 

Deze herfststage is verplicht voor alle spelers die ingedeeld zijn bij Interprovinciaal.  

 

De stage kost 160 euro en dient vóór 31 augustus 2020 gestort te worden op de stagerekening  
BE65 7350 3269 9896 (let op: andere rekening dan de lidgeldrekening) 

Indien niet tijdig betaald wordt de speler niet meer geselecteerd voor de wedstrijden tot de betaling in orde is. 

Indien de speler door uitzonderlijke omstandigheden niet kan deelnemen wordt een bedrag van 75 euro 
aangerekend voor deelname in de algemene kosten (bus, huur terreinen, zwembad ..). 

Indien de speler -vlak voor de stage- een zware blessure oploopt of ziek wordt zal -mits afgifte van een 
doktersbriefje- 75 euro teruggestort worden. 

 

 Bijzonderheden 

• Indien u onder het OCMW-beheer valt kan u bij uw maatschappelijk assistent navraag doen of u recht heeft 
op een tussenkomst in het lidgeld. Deze kan tot 200 euro/kind bedragen. 
Doe zeker navraag indien dit voor u van toepassing is en informeer ons tijdig hierover.  

• Onder bepaalde voorwaarden kan u van de stad Antwerpen ook een toelage ontvangen.  
Heeft u het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ en kunt u geen beroep doen op de vrijetijdstoelage van 
het OCMW, dan kan u eenmaal per kalenderjaar een financiële bijdrage van maximum 100 euro ontvangen 
van de stad Antwerpen.  
Verdere informatie hieromtrent vindt u op de website van de stad Antwerpen. Indien u hiervoor in 
aanmerking komt, vraag dan zeker deze informatie op bij de stad Antwerpen, dienst vrije tijd. 

• Bijna ieder ziekenfonds stelt ook een bedrag ter beschikking bij inschrijving in een sportvereniging (bij 
sommige ziekenfondsen tot 25 euro/kind/inschrijving. De desbetreffende brieven kan u via onderstaande 
link vinden. 
http://jeugd.berchem-sport.com/downloads-jeugdsecretariaat 

 

Belangrijk 
Vragen over het lidgeld kunnen enkel via email: lidgeld@berchem-sport.com 
Gelieve u dus niet te richten tot de trainers/afgevaardigden/coördinators ivm het lidgeld.  

 

WIJ WENSEN U ALLEN ALVAST EEN HEEL FIJN NIEUW SEIZOEN 2020-2021 


