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Inschrijvingen seizoen 2017-2018  
 
Geïnteresseerde spelers kunnen zich op de Avanti Stekene wachtlijst plaatsen. Als er om één of 
andere reden een plaatsje vrijkomt, zullen wij in eerste instantie spelers selecteren van deze 
wachtlijst. Vervolgens worden deze uitgenodigd voor een sportief-technische test. De aanmelding 
op de wachtijst betekent geen definitieve inschrijving bij Avanti Stekene.  
 
 
 

Wie kan er lid worden?  

Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar kunnen lid worden. Heeft u of uw kind interesse om aan te 
sluiten bij onze voetbalploeg? Neem contact op met secretariaat@avantistekene.be  

Jouw kind kan 2 maal vrijblijvend meedoen aan een training. Heeft uw kind de smaak te pakken, 
zeg het aan de trainer en overleg samen de eventuele mogelijkheden.  

 

Als ik lid word, bij welke ploeg word ik ingedeeld?  

De jeugdploegen worden door de Koninklijke Belgische VoetbalBond (K.B.V.B.) ingedeeld volgens 
internationaal geldende afspraken. Elke ploeg wordt daarom aangeduid met een hoofdletter 'U' 
(Under) gevolgd door een cijfer (x). Dit cijfer slaat op de leeftijd van spelers die vóór 1 januari die 
het huidige seizoen vooraf gaat nog geen X-1 jaar zijn. Bijvoorbeeld U10 (geboortejaar 2008) staat 
in het seizoen 2017-2018 dus voor een jeugdteam bestaande uit spelers die vóór 1/1/2017 nog 
geen 10-1 = 9 jaar waren. Tot en met de U15 mogen meisjes en jongens gezamenlijk deel uit 
maken van een ploeg. Speelsters mogen, maar dit is geen verplichting, een leeftijdscategorie lager 
aantreden.  

 

Wat kost het en wat krijg ik er voor in de plaats?  

Het lidgeld bij Avanti Stekene voor het seizoen 2017-2018 kan je nalezen in onderstaande tabel. 
Het lidgeld bevat eveneens een Avanti Stekene trainingspak, voetbal en wedstrijdkousen. In het 
lidgeld zijn ook 100 euro aan tombolakaarten voorzien die je vrij kan verkopen 

Daarnaast houdt de inschrijving ook nog het volgende in: de aansluiting en noodzakelijke 
sportverzekering bij de K.B.V.B,  een degelijke voetbalopleiding en de begeleiding en een gans jaar 
gegarandeerd spelplezier in een gezonde ploeggeest! Verschillende ziekenfondsen bieden geven 
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ook kortingen op het lidgeld van kinderen die aansluiten bij een sportclub.  

Overzicht inschrijvingslidgeld Avanti Stekene seizoen 2017-2018  

Het lidgeld voor het komende seizoen wordt opgesplitst:  
-        Geboortejaar 2012, 2011 en 2010:  260 € per jeugdspeler  
-        Geboortejaar 2009 en ouder: 290 € per jeugdspeler.  

Extra kortingen op het lidgeld 

Een korting van € 15,00 voor een 2de en  € 25,00 voor een  3de speler uit hetzelfde gezin. 

Informeer ook even bij je mutualiteit of je recht hebt op een jaarlijkse tegemoetkoming (€15,00).  

Vanaf U15 krijg je ook een sportcheque twv €20,00 van jouw gemeente.  

  

Hoe verloopt mijn inschrijving praktisch?  

Na een tweetal oefensessies en bij voldoende interesse zijn er hiervoor twee mogelijkheden om bij 
Avanti Stekene aan te sluiten. Het is noodzakelijk om deze stappen nauwkeurig te volgen om zo 
een geldige inschrijving te bekomen.  

Mogelijkheid 1 tot inschrijven:  

Uw kind is nog NIET aangesloten bij een andere club van de Koninlijke Belgische Voetbal Bond 
(K.B.V.B.).  

Uw kind tekent een nieuw aansluitingsformulier bij Avanti Stekene en nadien een officieel 
aansluitingsdocument bij de KBVB. 

Mogelijkheid 2 tot inschrijven:  

Uw kind is reeds aangesloten bij een club van de Koninlijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.) 

  

Voor 30 april 

Het kind moet eerst persoonlijk ontslag nemen bij zijn huidige club via een ontslagformulier dat 
tussen 1 april en 30 april aangetekend moet verstuurd worden naar zowel de huidige club als naar 
de Koninlijke Belgische Voetbal Bond (K.B.V.B.). Vanaf 2 mei kan het dan een nieuw 
aansluitingsformulier bij Avanti Stekene ondertekenen.  

 

Na 30 april 

 

Nieuwe aansluiting 2 / 4 

 

http://www.avantistekene.be/


 
 
 

Jeugdwerking 
AVANTI STEKENE 

 
Website: www.avantistekene.be 

Follow us @AvantiStekene 

 
 
 

Vanaf nu kan het kind slechts van club veranderen met toestemming van zijn huidige club. Dit 
moet gebeuren met een zogenaamde "witte transfer". Deze overgangsmachtiging moet zowel door 
de gerechtigde correspondent van de huidige club als de door de gerechtigde correspondent van 
Avanti Stekene ondertekend worden. 

 

Vanaf wanneer kan ik aantreden in de wedstrijden?  

Elke speler van Avanti Stekene mag pas competitiewedstrijden spelen op het ogenblik dat zijn/haar 
inschrijving administratief en financieel in orde is gebracht. Dit betekent dat de speler over zijn 
bondsnummer moet beschikken en dat het lidgeld moet betaald zijn. 

 

Inschrijvingsformulier 

Wanneer u kind wordt aangesloten bij Avanti Stekene hebben we de volgende gegevens nodig 
(deze kan u ook invullen op de website of doorsturen via email naar 
secretariaat@avantistekene.be): 

 

Naam spelers : ________________________________________ 

Geboortedatum : __ / __ / _____ 

Geboorteplaats : ________________________________________ 

Adres (straat en gemeente) : ________________________________________ 

  ________________________________________ 

Email adres : ________________________________________ 

Telefoonnummer : ________________________________________ 

 

 

Gerechtelijke Correspondent 

Onze gerechtelijke correspondent (GC) zal uw kind inschrijven bij de KBVB, vervolgens zal u een 
mail ontvangen van de KBVB, deze mail dient u af te printen en te handtekenen. 

Deze afgeprinte versie moet u bij Dr. Philippe Moens binnenbrengen op het onderstaande adres. 

Adres: Brugstraat 8 te Stekene 

Onze GC zal deze mail maar de KBVB opsturen en vervolgens is uw kind officieel aangesloten bij 
Avanti Stekene 

 

Gerechtelijke Mutualiteit 
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De meeste ziekenfondsen ondersteunen actief sportende jongeren. Zo kunnen ouders rekenen op 
een financiële tussenkomst in het inschrijvingsgeld van een sportclub.  

Raadpleeg hiervoor uw ziekenfonds voor meer informatie. Hieronder vindt u de hyperlinks van de 
meest courante ziekenfondsen waar u de nodige formulieren kan downloaden.  

Klik in onderstaande lijst op jouw ziekenfonds en print het geschikte formulier. Vul de nodige 
gegevens in en breng op de voorziene plaats het noodzakelijke klevertje aan. Laat het formulier 
verder invullen en ondertekenen door de Gerechtigde Correspondent van Avanti Stekene. Bezorg 
nadien het formulier aan je ziekenfonds. Deze zullen je nadien de tegemoetkoming storten volgens 
de gebruikelijke weg.  

Website mutualiteiten: 

➢ Christelijke Mutualiteiten  
➢ Liberale Mutualiteiten  
➢ Onafhankelijk Ziekenfonds  
➢ Partena  
➢ Socialistische Mutualiteiten  
➢ Vlaams & Neutraal Ziekenfonds  
➢ Bond Moyson  
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http://www.lm.be/Oost-Vlaanderen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Sport-en-beweging/Sportprikkel/Pages/sportprikkel.aspx
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