
 

 
 
 
Lidgeld bij KFC De Kempen 
 
Net als in alle andere sportclubs dient er ook bij KFC De Kempen lidgeld betaald te 
worden. 
Het bestuur van KFC De Kempen probeert de lidgelden zo democratisch mogelijk te 
houden zodat het voor iedereen mogelijk is zijn geliefde sport te beoefenen. 
Tevens proberen we onze jeugd een zo goed mogelijke opleiding te geven, rekening 
houdende met ieder zijn mogelijkheden.  Jullie zullen dan ook wel begrijpen dat dit 
veel geld kost.  Daarom willen wij even verduidelijken waarmee we rekening houden 
bij het bepalen van het lidgeld.  
 
Wat is verrekend in dit lidgeld? 
 Lidmaatschap Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) 
 Verzekering KBVB  
 Bondstaksen 
 Administratiekosten 
 Medische begeleiding 
 Wedstrijduitrusting 
 Ploegtrainingen 
 Individuele trainingen 
 Coaching en begeleiding bij wedstrijden 
 Electriciteit, water, stookolie  
 Gratis toegang tot alle wedstrijden (1ste elftal en jeugd) 
 Drankbonnetje of eten na de wedstrijd 
 Algemene onderhoudskosten terreinen en gebouwen 
 
Alle spelers krijgen, na betaling van het lidgeld, de beschikking over een 
trainingspak, een T-shirt, een paar kousen, een voetbal en lootjes twv 50€. 
Vanaf U7 moet iedereen lidgeld betalen. 
 
Extra bijdrage aan lidgeld bij heraansluiting 
Spelers die zich laten schrappen als lid van KFC De Kempen en nadien terug 
aansluiten is er een specifieke regel. 
Voor iedere speler die zich laat aansluiten bij een voetbalclub van de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond moet er een aansluitingskost betaald worden.  Dit wil zeggen 
dat als een speler zich laat schrappen en zich daarna terug aansluit bij dezelfde club, 
de club een extra kost heeft voor deze nieuwe aansluiting. 
 
Sommige spelers laten zich schrappen om de vrijheid te hebben om andere oorden 
op te zoeken.  Wanneer de speler beslist om toch bij KFC De Kempen terug aan te 
sluiten, zadelen ze de club wel op met extra kosten.  Daarom geldt de regel dat per 
heraansluiting 30€ extra wordt aangerekend. 
 


