
Oude Baan 374 
Jagerslaan z/n 
3630 Maasmechelen 

Voetbal, jeugdvoetbal en jeugdopleiding 
  

Eendracht Mechelen a/d Maas  
    

Mail : eendrachtmechelenaandemaas@skynet.be Website : www.eendrachtmechelenaandemaas.be 

 

Compensatieregeling jeugdspelers U6 t/m U17 tgv COVID-19 
 
Kosten & inkomsten 

• Een speler kost per jaar ongeveer: 

o 625 € bij gewestelijke en provinciale spelers 

o 850 € bij IP-spelers 

o Zie mediabericht in bijlage waarbij andere IP-clubs spreken over een jaarlijkse kost van 800 € à 1.200 € 

 

• Deze kost wordt betaald door: 

o 50% komt van de speler via zijn lidgeld 

o 50% komt via inspanningen van de club door inkomsten uit kantine, sponsoring, inkom, activiteiten,  

subsidies 

 

• COVID-19: kosten en inkomsten in seizoen 2020-21 

o Kosten: 35% van de kosten zijn weggevallen, 65% van de kosten blijven over 

▪ Vele vaste kosten liepen gewoon door.  Denk maar aan het vast recht van elektriciteit, water, 

aardgas, telefoon, boekhouding, verzekeringen, afbetaling kantine, … 

▪ Sommige kosten zijn lager door de lagere activiteit: lagere energiekosten, minder 

scheidsrechters, lager onderhoud, lagere vergoeding aan trainers bovenbouw en 

beloften/senioren, … 

▪ De onderbouw en middenbouw hebben quasi het ganse seizoen doorgetraind, waarbij de kost 

behouden bleef (maar de inkomsten wegvielen) 

o Inkomsten:  

▪ De meeste inkomsten van de club zijn weggevallen: kantine, inkom, activiteiten, … 

▪ Bij de gemeente en de voetbalbond hebben we een verhoogde subsidie ontvangen 

▪ Hierdoor kan de club niet 50% bijdragen, maar amper 20% 

 
Korting op lidgeld 2021-22 

• We hebben als club er alles aan gedaan om in de mate van het mogelijk 75% van de vooropgestelde 

trainingen/wedstrijden te laten doorgaan, dikwijls in kleinere bubbels 

• De meeste andere voetbalclubs geven geen compensatie, gezien de clubkassen overal leeg zijn. 

• EENDRACHT geeft wél een korting op het lidgeld 2021-22 bij de ploegen waar we minder dan 75% van de 

trainingen/wedstrijden hebben kunnen organiseren. 

• Deze korting kunt u in mindering brengen bij het lidgeldsaldo, te betalen vóór 31-08-2021. 

 

• Geen korting: alle spelers waar méér dan 75% van de trainingen/wedstrijden doorgingen 

o U6 t/m U9 (onderbouw) 

o U10 t/m U13 (middenbouw) 

o Senioren 1e provinciale 

• Korting a rato van de trainingen/wedstrijden lager dan 75% 

o U14 IP t/m U17 IP: 50 € 

o U17 GEW: 75 € 

 


