
 

 

 
Seizoen 2018 – 2019  

 

INFORMATIEBRIEF 
 
Geachte, 
 
Het seizoen loopt bijna op zijn einde, dan kunnen de spelers en ouders genieten van een 
deugddoende vakantie. Niettemin wil het bestuur van KSV Bredene zich al volop 
voorbereiden, zodat we in de week van 30 juli 2018 terug kunnen starten met een pracht van 
een voetbalseizoen. 
 
In de aanloop van de start van het nieuwe seizoen, werd er reeds een inschrijvingsdocument 
via mail verstuurd naar de ouders. Indien u deze niet heeft gekregen, liggen er nog 
documenten in de kantine of u kan deze via de trainer verkrijgen. Deze brief moet u zeker 
voor 15 april terugbezorgen aan Kelly Coenye, enkel dan wordt uw zoon/dochter 
ingeschreven en kunnen wij al een betere planning maken naar het aantal ploegen en 
trainers. 
 
Nieuw volgend seizoen zal zijn: 

▪ Een nieuwe website 
▪ Provinciaal voetbal voor de jeugd 
▪ Een volledig nieuw kunstgrasplein op terrein 2 
▪ Nieuwe inrichting in de kantine met dank aan onze nieuwe brouwer INBEV 

 
 
De lidgelden voor het seizoen 2018 – 2019 zijn als volgt vastgelegd: 
 

▪ Voetbalschool      250 euro 
▪ 5 tegen 5 (U7, U8, U9)    270 euro 
▪ 8 tegen 8 (U10, U11, U12, U13)   290 euro 
▪ 11 tegen 11 (U15, U17, U21)   300 euro 

 
De reden waarom het lidgeld dit jaar omhoog gaat is omdat we als een club in de winter een 
grote investering doen om alternatieve plaatsen te zoeken en bekostigen. Enkel zo kunnen 
we garanderen dat er op regelmatige basis wordt getraind. We krijgen het kunstgras plein 
erbij, maar we willen ook het hockey terrein blijven huren. Enkel zo zullen we de ruimte 
hebben om iedereen te laten trainen. 
 
In het lidgeld is er ook terug een kledij pakket voorzien voor alle spelers. Er werd gekozen 
voor een nieuwe training (jas & broek), t-shirt en 1 paar kousen. 
 
 
 



 

 

Om een duidelijke situatie te creëren vragen we aan de reeds bestaande leden van KSV 
Bredene om het lidgeld tegen uiterlijk 15 juni 2018 op het rekeningnummer van KSV 
Bredene te storten: KBC BE77 7380 3873 4142 met vermelding van naam, voornaam en 
geboortedatum van de speler.  
 
Pas als de betaling van het lidgeld betaald is voor 15 juni 2018 is de speler zeker van zijn 
plaats en mag hij deelnemen aan de trainingen en de matchen. Gelieve er rekening mee te 
houden dat we als club echter genoodzaakt zijn om te werken met een maximum aantal 
spelers per leeftijdscategorie. Indien u te laat betaald is er geen garantie dat uw 
zoon/dochter nog kan voetballen. 
 
LET OP !!!! – Na 1 juli beginnen we dus alle vrije plaatsen in te vullen met spelertjes 
die op de wachtlijst van vorig jaar stonden!  
 
Indien uw persoonlijke contactgegevens (adres, gsm nummer, emailadres) veranderd zijn, of 
u merkte dat u dit jaar geen mails kreeg, gelieve dit dan door te geven op 
kelly.coenye@skynet.be. 
 

 
Indien u opmerkingen heeft dan kunt u deze mailen naar: 

▪ glenn.plovie@vandenbulcke.be 
▪ werner_demaerel@hotmail.com 

 
Namens het bestuur, 
 
Gregorio Salhi 
Voorzitter KSV Bredene 
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