
 

 

Inschrijving jeugd seizoen 2021-2022 
 
Geachte ouders, spelers, 
 
De coronacrisis sloeg hard om zich heen. Desondanks zijn we er in geslaagd om 
jullie kinderen door dit moeilijke voetbalseizoen te loodsen. Door de steeds 
wijzigende maatregelen was dit een hele uitdaging. Als club moesten we regelmatig 
met creatieve oplossingen komen. En omdat door deze omstandigheden de 
inkomsten véél harder daalden dan de uitgaven, deden we dit ook nog onder een 
enorme financiële druk. Maar door het harde werk en inspanningen van ons bestuur, 
onze trainers, onze vrijwilligers en sympathisanten, zijn we er toch in geslaagd om 
het bedrag van het lidgeld te behouden. Hopelijk is het einde van de crisis snel in 
zicht en kunnen we onze “normale” werking hervatten. 
 
Waarom moet ik nu al inschrijven voor volgend seizoen? 
 Om sportieve redenen. We willen snel duidelijkheid hebben wie bij de club zal blijven, wie in welke ploeg zal 

spelen, met welke vriendjes hij/zij zal spelen en welke trainer je kind wekelijks zal coachen.  
Vóór 30 april moeten we de ploegen voor volgend seizoen inschrijven. 
 

 Om financiële redenen, want een deel van het lidgeld gaat rechtstreeks naar de KBVB, het kledingpakket dat 
de club voor jullie voorziet en het herstel van de velden. De rest is nodig om een goede opleiding voor jouw 
zoon of dochter en een goede werking van onze club te kunnen garanderen. 

 
 Geef dus via www.khoheide.be/2022 door of je volgend seizoen nog deel uit maakt van onze club. 
 
Lidgeld 
Het gevraagde lidgeld dekt ongeveer de helft van de werkelijke kosten van een jeugdspeler. Toch streven we 
ernaar om deze bijdrage zo laag mogelijk te houden. Om dit te kunnen doen, organiseren we verschillende 
activiteiten, waarop we jullie aanwezigheid verwachten: 

 Voor U6 bedraagt het lidgeld €250 
 Vanaf U7 bedraagt het lidgeld €275. Dit kan, indien gewenst, in 2 schijven betaald worden.  

€150 moet voor elke speler vóór 30 april 2021 betaald zijn. Het totaalbedrag vóór 15 juli 2021. 
 Je kind kan pas deelnemen aan trainingen en wedstrijden als het lidgeld volledig betaald is. 
 Bij je mutualiteit kan je jaarlijks een gedeeltelijke terugbetaling op het lidgeld bekomen.  

Op onze website vind je de nodige documenten van de verschillende mutualiteiten. 
 Elk extra kind uit het gezin dat lid is van de club krijgt €10 korting 

 
Het lidgeld kan je storten op rekeningnummer BE91 0018 4691 6776 (BIC: GKCCBEBB) 
met mededeling: LIDGELD 21-22, Naam en voornaam speler, ploeg 
 
Wil een vriendje/vriendinnetje ook spelen bij KHO?  
Nieuwe spelers mogen bij aanvang van de trainingen 2 weken mee trainen met de groep. Nadien beslist de 
trainer, samen met de betreffende coördinator, of de speler ingeschreven zal worden door Wim.  
Alle info omtrent de trainingen en de start hiervan vinden jullie ten gepaste tijde op www.khoheide.be. 
 
Sportieve groeten, 
KHO Heide Hasselt - www.khoheide.be 
 


