
AVANTI STEKENE 
Heistraat 60 
9190 Stekene 
 
www.avantistekene.be 
jeugd@avantistekene.be 

SEIZOEN 2019-2020 
 
Beste ouders en beste jeugdspelers, 
 
Het seizoen loopt op zijn einde en we zijn dan ook volop bezig met de voorbereiding voor volgend                  
seizoen. Met de aanstelling van Jeroen Bisschop als TVJO enkele maanden geleden, begint onze              
sportieve ondersteuning en organisatie goed te draaien. We verwachten hier nog veel meer van              
volgend seizoen want ook dan zal Jeroen onze trainers & spelers ondersteunen en opvolgen! 
 
Er staan ook enkele wijzigingen gepland voor volgend seizoen. Zo zullen de spelers geen bal meer                
meekrijgen op het einde van het seizoen want de club wenst deze zelf aan te kopen. Hierdoor kunnen                  
we de kwaliteit van de ballen verzekeren en kiezen we voor een stevige en duurzame voetbal wat het                  
speelgenot ten goede komt. In plaats van een bal zal er dit jaar een voetbalschoenentas in het lidgeld                  
worden inbegrepen. Zo wensen we naar een volledige uniformisatie van ons werkmateriaal te gaan (zie               
drinkbussen vorig jaar).. Daarnaast starten we volgend jaar ook met de app “ProSoccerData” die ons zal                
helpen om communicatie en planning beter op te volgen. Elk lid & ouder zal hiervoor binnenkort een                 
toegangscode krijgen.  
 
Door de enorme inspanningen van het jeugdbestuur maar ook door jullie gewaardeerde deelnames aan              
de verschillende jeugdevenementen (paasei verkoop, hotdog verkoop, kerstmarkt, etc) hebben we het            
lidgeld dit jaar niet moeten verhogen desondanks stijgende kosten. Enkel voor onze U7 is er een                
verhoging voorzien omdat zij twee keer per week zullen trainen.  
 
Met vriendelijke en sportieve groeten,  

Het Jeugdbestuur van Avanti Stekene  

 

SEE YOU all NEXT SEASON! 

 

 

LIDGELD 
 

Het lidgeld voor het seizoen 2019-2020 per leeftijdscategorie:  
 

❖ Geboortejaar 2014 (U6) 
190 € per jeugdspeler  (geen stijging tov dit seizoen)  

 
❖ Geboortejaar 2011 tem 2013 (U7 tem U9) 

260 € per jeugdspeler  (geen stijging tov dit seizoen, uitgezonderd voor U7)  
 

❖ Geboortejaar 2010 en ouder (vanaf U10) 
290 € per jeugdspeler (geen stijging tov dit seizoen)  

  

http://www.avantistekene.be/
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Er is 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.  
 
In het lidgeld is inbegrepen: ongeveer 120 voetbalmomenten (training, wedstrijd, tornooi), lidgeld KBVB,             
verzekering, trainerskosten, scheidsrechterskosten, verlichting, huur sporthal (tijdens de winter), water,          
elektriciteit, verwarming, onderhoud terreinen en accommodatie en een sportpakket (training, kousen,           
voetbalschoenentas, drinkbus) + tombolakaarten twv € 100,00 (vrij te verkopen))! 
 

INSCHRIJVINGSDAGEN 
De inschrijvingsdagen zullen doorgaan op: 
Vrijdag 10 mei van 18u30 tot 20u00 (U11-U17) 
Vrijdag 17 mei van 18u30 tot 20u00 (U6-U10) 
 
Breng zeker de kids id of paspoort mee zodat onze secretaris meteen de aansluiting digitaal in orde kan 
maken. Document(en) voor terugbetaling van een deel van het lidgeld via de ziekenkas.   Er kan ook 
enkel ter plaatse met bancontact worden betaald! 
 
Wij kijken er alvast naar uit om jullie ook volgend jaar weer allemaal terug te zien!  Indien spelers om 
één of andere reden alsnog zouden beslissen om niet meer te starten, vernemen we dat graag zo vlug 
mogelijk.  Spelers van wie we geen enkel signaal ontvangen, worden sowieso verondersteld niet meer te 
willen aantreden.  
 

PASDAGEN   

Door onvoorziene omstandigheden lopen de pasdagen wat vertraging op dit jaar.  De pasdagen zijn dan 
ook nog niet ingepland maar de juiste data worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.  
 

AVANTI DAYS 
Het seizoens einde nadert en dus kunnen we ook aftellen naar het jaarlijkse Avanti weekend!  Hopelijk 
zien we jullie op een van de drie dagen, boordevol plezier.   Noteer alvast volgende data in jullie agenda: 
 

Vrijdag 24 mei 2019 
Foute training & Penalty Cup 

 

Zaterdag 25 mei 2019 
BBQ & Wedstrijd G-Ploeg(gemengd met A-kern) 

 

Zondag 26 mei 2019 
BBQ & allerlei Spel & Activiteiten voor de jeugd 

 
(inschrijven voor deze activiteiten kan je via papier of website) 

 


