
 

 
 

 
  

Terreinen 

Wijnenberg, 1 

3360 Bierbeek 

016/461924 

Secretariaat 

Désiré Schepers 

Waterstraat 25 

016/462555 

Voorzitter 

Marc Meeus 

0495/241845 

Jeugdvoorzitter 

Dieter Cornips 

0498/145714 

TVJO 

Pieter Maes 

0497/841684 

Commerciële Cel 

Geert Debacker 

0486/135178             

Penningmeester 

Christian Vranckx 

0476/643658 

 

 

Bierbeek, 26 mei 2022 

 

Beste speler, beste ouders,  

Het vorige seizoen is nog maar pas gedaan, maar toch starten we met deze lidgeldbrief de voorbereiding van het 

nieuwe seizoen. 

Iedereen heeft al ondervonden dat alles duurder wordt – om één enkel voorbeeld te geven : de KHO 

electriciteitsfactuur bedraagt in de wintermaanden meer dan 2000 euro per maand, waar dat een jaar geleden slechts 

de helft was.  Om de leefbaarheid van onze club te garanderen, kunnen we ook niet anders dan het zuivere lidgeld dit 

seizoen in beperkte mate te verhogen. 

Hier komt ook bij dat we nu ook omschakelen van kledijmerk (na de vereffening van Jartazi).  We hebben gekozen om 

met JAKO te werken. Deze firma staat bekend voor goede prijs/kwaliteit en voor leverzekerheid. In het lidgeld zit dan 

ook dit seizoen voor al onze clubleden een nieuw trainingspak. We hebben daar dan ook op algemene vraag gekozen 

om vanaf U14 trainingsbroeken met rits aan de zakken te gebruiken, die ook net iets duurder zijn. 

We willen ook benadrukken dat het lidgeld NIET voldoende is om de kosten van trainers en infrastructuur te dekken. 

Wij hebben daarnaast ook absoluut de inkomsten nodig van de kantine, de verhuringen, het jaarlijkse tornooi en de 

restaurant/mosseldagen. Het is dan ook evident dat we erop rekenen dat u in de mate van het mogelijk deelneemt aan 

deze activiteiten. 

De bedragen van het lidgeld voor het seizoen 2022-2023 zijn als volgt vastgelegd : 

• Geboortejaar 2017 (U6): € 250 
• Geboortejaar 2016 (U7): € 300 
• Geboortejaar 2014-2015 (U8 & U9): € 340 
• Geboortejaar 2012-2013 (U10 & U11) ingedeeld in de Regionale groep: € 345 
• Geboortejaar 2012-2013 (U10 & U11) ingedeeld in de InterProvinciale groep: € 375 
• Geboortejaar 2010-2011 (U12 & U13) ingedeeld in de Regionale groep: € 365 

• Geboortejaar 2010-2011 (U12 & U13) ingedeeld in de InterProvinciale groep: € 395 
• Geboortejaar 2008-2009 (U14,U15) ingedeeld in de Regionale groep: € 410 
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• Geboortejaar 2008-2009 (U14,U15) ingedeeld in de InterProv. groep: € 480 

• Geboortejaar 2006-2007 (U16,U17) ingedeeld in de Regionale groep: € 420 
• Geboortejaar 2006-2007 (U16,U17) ingedeeld in de InterProv. groep: € 495 

• Geboortejaar 2004-2005 (U19), ingedeeld in de InterProv. groep: € 495 
• Geboortejaar 2005-2004-2003-2002 (U21), ingedeeld in de Regionale groep: € 395 

• Geboortejaar <2004, ingedeeld bij de ZaterdagReserven: € 300 

Een 2de speler uit hetzelfde gezin krijgt € 20 korting, voor een 3de of 4de geldt € 30 korting.  

Graag uw betaling na ontvangst van de factuur voor 1 juli 2022 op rekeningnummer 
BE16 3631 3599 7474 van de vzw KHO Bierbeek met vermelding van het factuurnummer.   

Let op: zolang het lidgeld niet betaald is, kan de speler niet deelnemen aan de trainingen en wedstrijden voor het 

komend seizoen! 

Wat krijgt u aangeboden voor dit lidgeld? 

• kwaliteitsvolle trainingen (twee tot drie trainingen per week) in een kwalitatieve, kindvriendelijke en zo 
professioneel mogelijke omgeving door zoveel mogelijk gediplomeerde trainers 

• de mogelijkheid om op kunstgras te trainen en/of wedstrijden te spelen, evenals op kwalitatieve grasvelden 

• deelname aan competitiewedstrijden op het sportieve niveau dat optimaal aansluit bij de mogelijkheden van 
elke speler voor een zo groot mogelijk spelplezier 

• de aansluitingskosten en verzekering bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond – ter waarde van € 30. KHO 
Bierbeek sluit voor elke speler nog een extra verzekering (met een franchise van € 7,50) af om de kosten te 
dekken die niet door de KBVB terugbetaald worden. Meer informatie betreffende de verzekering vindt u in het 
Clubreglement, dat te vinden is op onze website bij de rubriek ‘JEUGDINFO -  DOWLOADS’ 

• € 20 in de vorm van een korting die door de speler op het jaarlijkse mosselfeest en restaurantweekend 
(telkens € 10) kan gebruikt worden 

• twee gratis abonnementen voor alle jeugdcompetitiewedstrijden in Bierbeek evenals het A-elftal en B-elftal, 
maar met uitzondering van de bekerwedstrijden en tornooien, die kunnen gebruikt worden door de ouders of 
grootouders 

• de mogelijkheid om de kine’s en revalidatietrainers van de club te consulteren (vast tijdsslot per week) 

• een basis kledij pakket, bestaande uit : 
o een trainingspak JAKO 
o een T-shirt JAKO 
o een trainingsbal (JAKO t.e.m U13, Select vanaf U14, behalve U21R en ZaterdagReserven) 
o een paar voetbalkousen JAKO (groen voor de veldspelers, zwart voor de keepers) 

 

Kledijvoorschriften en -bestellingen 

Zoals aangegeven schakelen we voortaan om naar de JAKO kledinglijn, meer bepaald de Classico lijn.  Samenvattend is 
het zo dat het komend seizoen op wedstrijddagen, enkel trainingspak, T-shirt en kousen van het merk JAKO in gebruik 
mogen zijn. De sweater, regenjas, short en winterjas kunnen het komende seizoen wel nog Jartazi zijn.  Vanaf het 
seizoen 2023-2024 dient er wel een volledige omschakeling naar JAKO te zijn op de wedstrijddagen – vandaar dat we de 
intentie hebben om bij het seizoen 2023-2024 o.a. een short en sweater van JAKO in het basispakket te nemen. Op 
trainingen e.d. kunnen de Jartazi elementen wel nog gebruikt worden uiteraard. 
 
 
 



 

 
 

We vragen aan alle spelers om de KHO dresscode strikt toe te passen. De volgende elementen zijn verplicht in het bezit 
van ALLE KHO Bierbeek spelers, specifiek voor gebruik op wedstrijddagen :  

• Trainingspak JAKO (vest en broek) 
• Trainingsbal (Select vanaf U14 – JAKO t.e.m. U13) 
• Groene JAKO kousen (zwart voor de keepers) 

• Zwarte KHO Sportzak of Rugzak JAKO of Jartazi 
• Groene KHO Trainingsshirt JAKO 
• Zwarte voetbalshort JAKO of Jartazi (behalve voor de U6 & ZaRES) 
• Groene KHO sweater JAKO of Jartazi (behalve voor de U6 & ZaRES) 
• Zwart KHO regenjasje JAKO of Jartazi (behalve voor de U6 & ZaRES) 
• Zwarte KHO winterjas JAKO of Jartazi (behalve voor de U6 & ZaRES) 

 

U vindt de volledige KHO dresscode en de verplichte kledij terug op onze website onder rubriek ‘JEUGDINFO – 

DOWNLOADS’. 

Noteer dat we op VRIJDAG 3 juni 2022 tussen 17u en 21u een pasdag organiseren op de club. Daar zullen de 

elementen van de nieuwe JAKO kledij leverancier gepast en besteld kunnen worden.  Enerzijds kunnen de maten van 

het in het lidgeld begrepen kledijpakket 2022-2023 opgegeven worden (dit dient uiteraard niet apart betaald te 

worden, vermits het in het lidgeld inbegrepen is) – anderzijds kunnen onze spelers ook de andere elementen uit het 

verplichte pakket of uit de optionele elementen bestellen (dat dus wel apart betaald wordt). Op de pasdag gebeurt de 

betaling bij voorkeur via PAYCONIQ (of kan ook kort nadien overgeschreven worden). 

 

We willen toch wel aandringen dat u op de pasdag zou langskomen. Dat zal ons toelaten om sneller de bestellingen te 

plaatsen zodat het nieuwe materiaal spoedig geleverd kan worden. Bovendien zal u dat een goed beeld geven van het 

brede gamma van JAKO, dat vanaf half juni ongeveer ook via de webshop besteld zal kunnen worden. 

 

Indien u niet op de pasdag kan aanwezig zijn, kan u toch individuele kledijelementen bestellen via het bestelformulier 

(“Kledij BASIS bestelformulier 2022-2023”  en  “Kledij EXTRA bestelformulier 2022-2023”), te vinden na de pasdag op 

onze website).  Bestellingen EXTRA dienen bij verzending van het formulier te worden betaald op de rekening van de 

club die op het formulier vermeld wordt (aparte betaling aub, NIET samen met het lidgeld – ANDER rekeningnummer). 

Uiteraard zal deze kledij niet bij JAKO worden besteld indien betaling niet is gebeurd.  

 

Het bestelformulier dient ingevuld en ingescand te worden en gestuurd te worden naar het op het formulier vermelde 

email-adres. Wij verwachten deze formulieren ingevuld terug tegen ten laatste 18 juni 2022. Daarna zullen deze 

formulieren niet meer aanvaard worden en zal de kledij ofwel aangekocht worden : 

- Basispakket kan afgehaald worden in het KHO kledijlokaal 

- Extra elementen kunnen aangekocht worden in kledijlokaal (beperkt gamma) OF via de nieuwe webshop 

die eind juni ter beschikking zal staan. 

 

Wie een ‘naam’ en/of ‘voornaam’ wenst te laten drukken op de borstzijde van de kledingstukken, kan dit ook 

aanduiden op het formulier, maar dient per druk wel € 7 te betalen. Wie een naam heeft laten drukken, kan uiteraard 

NIET meer omwisselen qua maat. Bedrukkingen van namen kunnen op de elementen van het basispakket 

(trainingsvest, trainingsbroek en T-shirt) of op de elementen van het extra pakket. 

 

 



 

 
 

De in het lidgeld inbegrepen bal dient u niet te bestellen. Zij worden aan elke speler uitgeleverd tijdens één van de 

eerste trainingen van het nieuwe seizoen. 

 

Graag herinneren we er jullie ook aan dat: 

• de meeste mutualiteiten betalen per seizoen een bepaalde som van het lidgeld terug. Hiervoor bezorgen wij 
elke speler die zijn lidgeld heeft betaald een document dat kan bezorgd worden aan uw mutualiteit voor de 
tussenkomst. 

• alleen spelers met een geldig identiteitsbewijs (of officieel equivalent met foto) mogen op een wedstrijdblad 
vermeld worden. Wie dit niet bij zich heeft, kan niet deelnemen aan de wedstrijd; 

• wij vragen van onze U17 tem A-elftal spelers dat zij enkele keren per jaar, volgens een beurtrol, scheidsrechter 
zijn bij de wedstrijden van de U10 tot de U12. Wij beschouwen dit als een belangrijke leerervaring in hun 
opleidingsproces en het opnemen van verantwoordelijkheid binnen de club. 

• de betaling van het lidgeld impliceert dat u akkoord gaat met het clubreglement zoals u het op de site kan 
consulteren (neem het grondig door, zowel spelers als ouders). 

 

Tenslotte vragen we ook rekening te houden met volgende elementen: 

• We vragen een verklaring van een arts dat de speler medisch geschikt is om de voetbalsport te beoefenen. Dit 
attest kan u bezorgen ten laatste bij het begin van het nieuwe seizoen.  

• Indien je vorig seizoen actieve KHO Bierbeek-speler was en je recentelijk van adres, e-mail of Gsm-nummer 
zou zijn veranderd, vragen we dit te melden op het secretariaat of via info@khobierbeek.be 

• Indien je zoon of dochter niet meer zou komen voetballen, laat dit dan aub zo spoedig mogelijk weten aan het 
secretariaat, zodat de plaats door andere spelers kan worden ingenomen. 

 

Noteer dat deze brief enkel via e-mail wordt verstuurd. Wij danken u alvast voor het vertrouwen dat u in de club stelt 

en hopen er met zijn allen een aangenaam en sportief voetbalseizoen van te maken.   

 

Namens het bestuur en het jeugdcomité van KHO Bierbeek, 

 

 

Dieter Cornips        Désiré Schepers 

Jeugdvoorzitter          Secretaris 
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