
  

 

Beste ouders en jeugdspelers, 

 
 

Bij deze nodigt Zwarte Leeuw U uit op één van de inschrijvingsdagen voor het seizoen 2019-2020.  

Deze vinden plaats in de KANTINE van Zwarte Leeuw op: 

 

- zaterdag 11 mei 2019 

- woensdag 15 mei 2019 

van 15 u tot 18 u 

van 18 u 30 tot 20 u 
 

 

Net zoals de afgelopen seizoenen zullen tot en met U13 de reeksen per jaar worden ingedeeld:  

       U6 - U7 – U8 – U9 – U10 – U11 – U12 – U13.  
 

Voor de categorie U6 zullen de wedstrijdjes 2 tegen 2 georganiseerd worden. Voor U7 3 tegen 3. 
Reeksen U8 & U9 blijven 5 tegen 5 spelen. Reeksen U10 tem U13 spelen 8 tegen 8. Vanaf U15 speelt men 11 tegen 11. 
 

We trachten uiteraard voor iedere speler een zo goed mogelijke begeleiding te organiseren en elke 

speler op het gepaste niveau van voetbal te laten genieten. 

 

Het lidgeld voor het seizoen 2019 – 2020 werd bepaald op: 

 

- voor spelers U6  € 125 

- voor spelers U7 tem U9 € 225 

- voor spelers vanaf U10 € 275 

 

U zal ongetwijfeld merken dat dit een verhoging is ten opzichte van het huidige seizoen.  Dit is het 

gevolg van de steeds stijgende onkosten maar zeker ook door de talrijke investeringen die de club doet 

ten behoeve van haar jeugdspelers.  Dat is onder andere: 

 

- investering in een kunstgrasveld in samenwerking met korfbalclub Rijko 

- we voorzien een kledingpakket (6 artikelen) voor elke jeugdspeler 

- verdere vernieuwing van onze jeugdkleedkamers 

- mooie kortingen op de clubkleding (te bezichtigen tijdens de inschrijvingsdagen) 

 

Nog een nieuwigheid is de mogelijkheid tot aankoop van een jeugdabonnement aan € 35.  Dit 

abonnement biedt toegang tot alle wedstrijden van de jeugd voor 1 ouder.  

 
Betaling lidgelden dient voldaan te worden via overschrijving.  (info op inschrijvingsdagen) 
 
Om het nieuwe seizoen vlot te kunnen voorbereiden zouden wij u willen vragen om uw inschrijving 
in orde te brengen op bovenvermelde data !  Als club dienen wij immers uiterlijk 15 mei het aantal 
teams in competitie door te geven aan de Belgische voetbalbond.   
 
 
 

KFC Zwarte Leeuw 

Seizoen 2019-2020 



Om lange wachtrijen bij inschrijving te voorkomen, gelieve onderstaande zaken reeds thuis voor te 
bereiden: 
 

- infoblad speler (in bijlage) duidelijk invullen en overhandigen bij inschrijving  (kledingmaten 
zullen ter plaatse ingevuld worden)  (opm.  kledingpakket zal pas besteld worden na betaling 
van de lidgelden) 

- document gedragscode ondertekenen en overhandigen bij inschrijving 

- pasfoto meebrengen met op achterzijde vermelding van de naam (voor lidkaart) 
 
Bij inschrijving graag ook een geldige identiteitskaart of Kids-ID mee te brengen.  (belangrijk !) 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking ! 
 

Sportieve groeten, 
 
 
 
Willy Fransen 
Voorzitter KFC Zwarte Leeuw 


