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LIDGELD, VOETBALPAKKET & TRAININGSBAL 2021-22 
 
Lidgeld per categorie 

 

Categorie Geboortejaar Niveau Lidgeld Trainingen 
per week 

Opmerking 

U6 t/m U7 2017 t/m 2015 GEW 275 € 2 Inclusief 25€ eetkaarten 

U8 t/m U11 2014 t/m 2011 
GEW/PRO 325 € 2 Inclusief 25€ eetkaarten 

IP 425 € 3 Inclusief 25€ eetkaarten 

U12 t/m U17 2010 t/m 2005 
GEW 350 € 2 Inclusief 25€ eetkaarten 

IP 450 € 3 Inclusief 25€ eetkaarten 

U19 2004 t/m 2003 IP 350 € 2 Inclusief 25€ eetkaarten 

G-teams / / 125 € 1 Inclusief 25€ eetkaarten 

Beloften / 
GEW 275 € 1 Inclusief 25€ eetkaarten 

PRO 1e & 3e 325 € 2 Exclusief optioneel kledijpakket 50 € 

Senioren / PRO 1e & 3e 325 € 2 Exclusief optioneel kledijpakket 50 € 

 
Tijdstip betaling  
• Voorschot: 100 € te betalen vóór 31 mei 2021 
• Saldo: te betalen vóór 31 augustus 2021 (niet betalen = niet spelen/trainen) 
• Afbetalingsplan: zij die een gespreide betaling wensen, kunnen eind juni een 2e voorschot betalen, eind juli een 3e 

voorschot, om uiteindelijk eind augustus het saldo te betalen 
 
Clubrekening lidgelden 

Lidgeld wordt betaald via overschrijving op de clubrekening : 
o Club rekening : BE29 7512 0647 6664, BIC = AXAB BE 22 
o NAAM + VOORNAAM + GEBOORTEJAAR bij de mededeling 

 
Inbegrepen in het lidgeld 
• Bij alle categorieën – behalve de provinciale beloften/senioren - is het lidgeld inclusief een waardebon van 25€ voor 

eetdagen (in zaal of take-away) 
• Senioren verkopen minimaal 2 kaarten bij de eetdagen 
• Provinciale beloften & senioren kunnen voor 50 € extra vrijblijvend een trainingspakket met een winkelwaarde van 

100 € kopen 
• Voetbalopleiding en begeleiding, meestal door gediplomeerde trainers 
• Sportieve staf bestaande uit een OVJO, TVJO en sportieve – en administratieve jeugdcoördinatoren 
• Zaalvoetbal/trainingen in winterperiode voor onderbouw 
• Minimaal 1 training per week op een kunstgrasplein 
• Verzekering 
• Aansluitingskosten voetbalbond 
• Scheidsrechters 
• Water tijdens en na de wedstrijd 
• Douchegelegenheid & poetsen kleedkamers 
• Voetbalmateriaal, onderhoud pleinen & gebouwen 
• Nutsvoorzieningen : hoge elektriciteitsfactuur, aardgas en water 
• EHBO : AED-toestel (hartdefibrilator) & andere EHBO-uitrusting 
• Sint- (U6-U9) of Kerstgeschenk (U10-U19) 
• Varia : telefoon, huur, boekhouding, BTW 

 
Interprovinciale (IP) jeugdspelers U10 t/m U17 betalen méér, omdat : 
• IP-label en de bijhorende 3-jaarlijkse audit en jaarlijkse opvolging: 
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o Uitgewerkte opleidingsvisie en opleidingsplan met oog voor teamontwikkeling en individuele ontwikkeling 
o Sociale engagementen 
o Medische, mentale en studiebegeleiding 

• Deelname aan talentidentificatiedagen 
• 27 extra trainingsdagen: 6 maanden 3 trainingen per week 
• Techniek en conditie trainingssessies 
• Een individuele evaluatie, verslag, opvolging en feedback per IP-speler 
• Ruimere en hoger opgeleide omkadering door coördinatoren, AVJO en TVJO 
• Noodzakelijke hoger opgeleide trainers: 11v11 = UEFA-B diploma = 2 jaar opleiding 
• Begeleiding voor de postformatie 
• Trainings- en wedstrijdvoorbereidingen en wedstrijdverslagen 

 
Kostprijs jeugdopleiding  
• De kostprijs van de jeugdopleiding in onze hedendaagse infrastructuur bedraagt ongeveer 625 € per gewestelijke 

speler en 850 € per IP-speler : aflossing/huur infrastructuur, trainers, coördinatoren, scheidsrechters, poetskosten, 
drank tijdens & na wedstrijden, onderhoud terreinen & gebrouwen, sportmateriaal, nuts, bondskosten, 
verzekeringen, boekhouding, onkosten. 

• Het lidgeld vertegenwoordigt ongeveer de helft van de totale opleidingskost.  Het overige deel komt van de kantine-
inkomsten, sponsoring, inkom, activiteiten en subsidies. 
 

Maximum limiet jeugdspelers 
• Om de kwaliteit van de jeugdopleiding te waarborgen, is er een spelerslimiet per leeftijdscategorie : 4 teams van 8 

spelers bij U6 t/m U9, 3 teams van 12 spelers bij U10 t/m U13, 3 teams van 18 spelers bij U14/15 en U16/17. 
• Dit komt overeen met maximaal 400 jeugdspelers. 
• Tel daar de 5 seniorenteams & 2 G-teams bij en we komen quasi op 500 spelers uit.  Zowel voor onze organisatie als 

voor onze accommodatie is dit het absolute maximum. 
 
Inschrijven 
• Op 1 juni wordt - op basis van de betaalde voorschotten - het aantal teams per leeftijdscategorie ingeschreven 
• Spelers dewelke betalen na 31 mei 2021 worden op een wachtlijst geplaatst : 

o Indien er nog plaats is, wordt de desbetreffende speler geïnformeerd 
o Indien de ingeschreven teams volgeboekt zijn, wordt het betaalde voorschot onmiddellijk teruggestort 

• Een inschrijving is pas geldig na overschrijving van het voorschot op onze clubrekening 
• Spelers die hun lidgeldsaldo niet tijdig betalen, worden niet geselecteerd voor wedstrijden én trainingen 

 
Kortingen 
• 2e lid van hetzelfde gezin = -25 €;  3e lid van hetzelfde gezin = -50 € 
• Nieuwe spelers die starten te trainen vanaf oktober krijgen 10% korting per verstreken maand 
• Voetbalblessure langer dan 3 maanden = volgend seizoen korting voor deze periode 
• Mutualiteitskorting : CM, De voorzorg, … 

 
Stoppen tijdens het seizoen 
• Spelers dewelke tijdens het seizoen stoppen - of elders gaan spelen - krijgen geen lidgeldsaldo teruggestort 
• Surplus van 50€ voor spelers die zich uitschrijven bij de voetbalbond in april en zich nadien terug inschrijven 

 

Voetbalpakket U6 t/m U19 én gewestelijke beloften (wedstrijduitrusting & uitgaanstraining) 
• De voetbaluitrusting van het seizoen 2020-21 kan nog gebruikt worden in het seizoen 2021-22 voor wedstrijden.  
• Spelers kunnen een voetbalpakket kopen, bestaande uit een training, wedstrijdshirt met lange mouw, short, kousen 

en bedrukking. 
• Het voetbalpakket, inclusief rugnummers en bedrukking, heeft een winkelwaarde van 125 €, maar kan met een 

uitzonderlijk clubkorting van 48% aangekocht worden aan 65€ bij POLDI-Sport, Koninginnelaan 74 te Eisden. 
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• Bijkomend krijgen clubleden 20% korting op de optionele voetbalkledij (regenjas, coachjas, polo, tas, …) bij aankoop 
via de webshop.  Gegevens volgen later. 

• Elk lid van de middenbouw moet eveneens beschikken over een geel wedstrijdshirt voor wedstrijden waarbij beide 
teams dezelfde kleur hebben.  De spelers dewelke U10 worden, moeten dit dus kopen.  De spelers dienen dit truitje 
steeds bij te hebben bij wedstrijden.  Prijs = 16 € bij Poldi. 

 

Trainingsbal U6 t/m U19 én gewestelijke beloften 
• Iedere jeugdspeler zorgt voor zijn eigen trainingsbal, welke men bij POLDI kan aankopen aan 12,50€ 
• Enkel neutraal witte trainingsballen worden toegestaan, dit om een mengelmoes van trainingsballen te vermijden. 
• Markeer duidelijk uw trainingsbal. 
• U6-U9 = trainingsbal NR-3;     U10-U15 = trainingsbal NR-4;     U16-U19 = trainingsbal NR-5 
 
Samenwerking UiTPAS 

• De UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor de vrije tijd, gelanceerd door de gemeente Maasmechelen. 

• Met de UiTPAS kun je punten sparen als je deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten, die je nadien kan omruilen tegen 
voor leuke voordelen (gratis zwembeurt, korting op tickets in het CC, korting euroscoop, ...). 

• Een UiTPAS kost € 5 en is levenslang geldig. 

• Je kunt een pas kopen bij verschillende gemeentelijke diensten zoals de jeugd- en sportdienst, de bib,... 

• Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan kost de UiTPAS € 1. 

• Bij aanschaf van een pas krijg je al direct drie punten van de gemeente, een bon voor een gratis zwembeurt, 
korting op een voorstelling van het CC, … 

• Onze club is voortaan ook UiTPAS-partner, op die manier willen we nog meer mensen de kans geven om onze 
voetbalclub te ontdekken. 

• Wie inschrijft voor het volgende seizoen krijgt in één keer 12 punten bij op zijn UiTPAS. 

• Heb je een UiTPAS met kansenstatuut dan wordt de tussenkomst van het gemeentebestuur in het lidgeld (€ 
120/persoon) meteen verrekend. 

• Je hoeft dus geen aparte formulieren meer binnen te brengen op de jeugd- en sportdienst. 


