LIDGELD ONDERBOUW
Seizoen 2021-2022

Bedragen
Het verschil in bedragen wordt enerzijds bepaald door het aantal wekelijkse
trainingsmomenten en anderzijds het aangepast kledingpakket voor de U6- en de U7-spelers.
►Voor alle spelers die …

-

reeds een aansluiting hebben bij de KBVB en die vorig seizoen aangesloten waren bij K.
Olsa Brakel en geen ontslag ingediend hebben.

-

zich voor het eerst aansluiten bij de KBVB of zich dus voor het eerst aansluiten bij een
voetbalclub.
Bedrag 1ste kind

Bedrag 2de kind

Bedrag 3de kind

2016 en later (U6)

€ 230

€ 200

€ 165

2015 (U7)

€ 280

€ 250

€ 215

2014-2013 (U8-U9)

€ 380

€ 350

€ 315

Geboortejaar

►Voor alle spelers die …

- reeds een aansluiting hebben bij de KBVB, maar die vorig seizoen bij een andere club
aangesloten waren.

- vorig seizoen bij K. Olsa Brakel aangesloten waren, maar die op het einde van het
seizoen hun ontslag ingediend hebben.
Een nieuwe aansluiting, komende van een andere club of na het indienen van het ontslag
op het einde van het seizoen, kost de club € 12,5 aan de KBVB. Deze extra kost zal
worden doorgerekend in het lidgeld van de speler.
Voor een spelertje, dat voor de eerste maal een aansluiting tekent bij de KBVB, betaalt de
club die € 12,5 Euro niet, en zal de speler dan ook die extra kost niet betalen.
Geboortejaar

Bedrag 1ste kind

2016 en later (U6)

€ 242,50

2015 (U7)

€ 292,50

2014-2013 (U8-U9)

€ 392,50

K. OLSA Brakel vzw – BE 0416.172.065 – RPR Oudenaarde – Maatschappelijke zetel & terreinen: Parkweg 15, 9660 Brakel
https://www.olsabrakel.be – info@olsabrakel.be
Secretaris - gerechtigd correspondent: Johan Andries – gsm 0486 / 86 02 12 – secretaris@olsabrakel.be
Voorzitter: Stephan Van den Berghe: gsm 0495 / 24 78 05 – voorzitter@olsabrakel.be
Jeugdmanager: Franky De Zutter – gsm 0468 / 25 72 40 – jeugdmanager@olsabrakel.be
TVJO: Kjell Vande Walle – gsm 0474 / 84 46 89 – tvjo@olsabrakel.be
Jeugdpenningmeester: Inge Van Dooren – gsm 0496 / 05 21 59 – jeugdpenningmeester@olsabrakel.be

Betaling
Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE61 0689 3927 9117 vóór 1
augustus met de vermelding “lidgeld 2021-2022 + naam en voornaam”.

Wat krijg je in de plaats van het lidgeld?


Een verzekering van de KBVB, die instaat voor de terugbetaling van de onkosten bij
de behandeling van een acute voetbalblessure (op voorwaarde dat het dossier tijdig
en correct werd ingediend en dat de behandelingskosten niet hoger zijn dan de
terugbetalingstarieven van het RIZIV.)



Een kledingpakket.



Een voetbalopleiding onder de vorm van multimove (U6-U7), multiskillz en
techniektrainingen (U8-U9 in de OLSA-academy), wedstrijden, tornooien,
ploegtrainingen, … onder leiding van (meestal gediplomeerde) opleiders.



Specifieke techniektrainingen voor doelmannen.



Verzorgde kunstgrasvelden, die de opleiders toelaten om de spelers in ideale
omstandigheden op te leiden.



Beschikbaarheid van een “mental coach” voor ALLE spelers.



De mogelijkheid om zich om te kleden en te douchen in vernieuwde en verwarmde
kleedkamers.



Individuele opvolging en evaluatie in PSD (elektronisch platform “Pro Soccer Data”).
Méér info krijgt u tijdens de oudervergadering in het begin van het seizoen.



Gratis toegang tot de thuiswedstrijden van de jeugd (2 personen per speler).



Gratis toegang voor één volwassene per speler (enkel bij aanwezigheid van de speler)
tot 7 thuiswedstrijden van het 1ste elftal.

Kledingpakket
Samenstelling
Iedere speler krijgt een basiskledingpakket. In dit basispakket zit een bal, een short, een
paar gele kousen en een drinkbus.



U6 en U7 krijgen het basispakket (bal = maat 3).



Voor U8 en U9 wordt het basispakket aangevuld met een paar zwarte kousen, een gele T-shirt
en een gele sweater (bal = maat 3).
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Aandachtspunten



Voor een overzicht van de artikelen waaruit u kan kiezen, zal u tijdig de nodige
info ontvangen.




De kledij wordt voorzien van het Olsa-logo.



U kan uiteraard méér kledij bestellen dan het vooropgestelde bedrag toelaat. Het

De collectie die wordt aangeboden, is dezelfde als de lijn van vorig seizoen.
verschil dient dan bijbetaald te worden bij het lidgeld.



Elke nieuwe speler dient over een bal, drinkbus, short, gele kousen en training (niet voor
U6) te beschikken. De spelers van vorig seizoen dienen dit ook te hebben maar indien de
kledij van vorig seizoen nog voldoet, moeten ze geen nieuwe stukken

aanschaffen. Het

basispakket is wel verplicht om ieder jaar opnieuw aan te kopen.



Als keeper kan u mits een kleine opleg, i.p.v. een short, een keeperbroek bestellen (short of
3/4 keeperbroek of lange keeperbroek).

Afhalen
 De materiaalmeester zal de data doorsturen waarop de kledingpakketten kunnen
worden afgehaald (jeugdmateriaalmeester@olsabrakel.be).

Aantal opleidingsmomenten in de week


U6-U7 = 1 training + 1 multimove-sessie of veldtraining + 1 wedstrijd



U8-U9 = 2 trainingen + 1 wedstrijd

Terugbetaling mutualiteit
Er is de mogelijkheid om via uw mutualiteit een terugbetaling te bekomen van een deel van uw lidgeld.
Hiervoor dient u een specifiek document, dat te verkrijgen is bij uw mutualiteit, te laten ondertekenen
door onze gerechtigd correspondent. Deze documenten zijn ook te downloaden

van de website

(https://www.olsabrakel.be/nl/ziekenfondsattesten).
Gerechtigd correspondent
Johan Andries 0486/86.02.12
secretaris@olsabrakel.be
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