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Welkom! 

Beste jeugdspeler en ouders 

 

We willen je van harte welkom heten in onze club! 

Onze club, die opgericht werd in 1938, kan terugblikken op een rijk 

gevuld verleden en heeft gaandeweg een grote groei gekend. In het 

begin beperkte het voetbal zich tot enkele vriendenmatchen. De 

aansluiting bij de Belgische Voetbalbond kwam pas later. Sinds 1952 zijn 

de terreinen gelegen op de huidige locatie. In de loop der jaren werd er 

een volledig nieuwe accommodatie uit de grond gestampt en heeft men 

een professionalisering doorgevoerd, zowel met betrekking tot de 

eerste ploeg als op het niveau van de jeugdwerking. Voor de volledige 

historiek van onze club verwijzen we naar de website (algemeen – 

geschiedenis). 

KHO Bierbeek heeft de tweeledige ambitie om (1) met het eerste elftal 

een vaste waarde te worden in de nationale amateurreeksen en (2) een 

jeugdopleiding aan te bieden die daar maximaal bij aansluit, maar die 

tegelijk aan iedere speler uit Bierbeek de mogelijkheid biedt de 

voetbalsport te beoefenen. Om deze ambitie te realiseren wil KHO 

Bierbeek een modern en transparant beleid voeren waarbij de club 

zowel op sportief als op organisatorisch vlak een referentieclub wordt in 

onze regio. 

We vinden het erg belangrijk dat alle betrokkenen zich hier thuis voelen. 

Een warme sfeer heeft ongetwijfeld een impact op het welbevinden van 

onze spelers, trainers en afgevaardigden, maar ook van de talloze 

vrijwilligers die zich inzetten voor de werking van de club.  
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Hoe je aansluiting in orde brengen? 

✓ Je opent de Pdf-file die je in je mailbox gekregen hebt via Voetbal 
Vlaanderen. 
 

✓ Het kan zijn dat je er niet in slaagt om de PDF te openen. Dit kan 
betekenen dat je een andere webbrowser (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, …) moet gebruiken. 

 

✓ Als de file open is, vink je onderaan links de bovenste drie vierkantjes 
aan. 

 

✓ Tegelijkertijd zal er onderaan rechts een rechthoek verschijnen 

waarin je met je kaartlezer digitaal kan teken. Daarbij sla je het 

document op op je bureaublad en mail je het naar 

koenraad.nackaerts@khobierbeek.be.  

 

✓ Sinds 2021 is digitaal tekenen de enige optie. 
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Lidgeld 

In de via e-mail verstuurde lidgeldbrief vind je alle informatie over het te 

betalen lidgeld (bedrag en betalingstermijn) en over de 

kledijvoorschriften. 

Het lidgeld omvat de aansluitingskosten en verzekering bij de Koninklijke 

Belgische Voetbalbond, een extra verzekering voor kosten die niet door 

de KBVB terugbetaald worden, het basiskledijpakket, kwaliteitsvolle 

trainingen, deelname aan competitiewedstrijden, 2 virtuele bonnen elk 

ter waarde van €10,00 die door de speler gebruikt kunnen worden op 

het mosselfeest en tijdens het restaurantweekend, twee gratis 

toegangskaarten voor alle competitiewedstrijden op KHO Bierbeek (ook 

van het A- en B-elftal) met uitzondering van bekerwedstrijden en 

tornooien, de gratis consultatie van kine en revalidatietrainer en het 

gebruik van de infrastructuur.  

De inhoud van het basiskledijpakket wisselt om de twee of drie jaar.  Het 

pakket voor het seizoen 2022-2023 zal voor de meeste leeftijden  

bestaan uit een bal, kousen, T-shirt en een nieuw trainingspak. 

De extra zaken die je nodig hebt als KHO speler, kan je aankopen. Dit 

wordt verder in deze onthaalbrochure uitgelegd. Onze kledij leverancier 

is vanaf het seizoen 2022-2023 de firma JAKO. 

Vanaf U10 wordt er voor de berekening van het lidgeld een opsplitsing 

gemaakt tussen de regionale en de interprovinciale ploegen. Het verschil 

zit voornamelijk in het aantal trainingen per week . 

Een tweede speler uit hetzelfde gezin krijgt 20 euro korting.  
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Indien nodig mag je een afbetalingsplan aanvragen bij Désiré Schepers 

(secretaris), of Dieter Cornips (jeugdvoorzitter). Je vindt hun gegevens 

op de laatste pagina van deze brochure of op de website.  

Infrastructuur 

Voetbalvelden 

De club beschikt over één kunstgrasveld (terrein 1) en drie 

natuurgrasvelden. Terrein 2 bevindt zich links van de kantine. Terrein 3 

ligt rechts van het kunstgrasveld en helemaal achteraan (achter terrein 

3) bevindt zich terrein 4.  

    
 

terrein 4 
 
 

 
 

 
 

  

 
terrein 2 

 
 
 
 

 
de Wip 

 
keuken 

 
 
 

kantine 

 
 

terrein 1 
 
 
 
 

 
 

terrein 3 
 
 

kantine 
Romanus 

 

ingang 
parking 
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Het kunstgrasveld mag niet betreden worden met losse studs (zie 

verder). 

Kleedkamers 

Onder de grote kantine bevinden zich de kleedkamers met nummer 1 

t.e.m. 10. De oudere kleedkamers met nummer 11 t.e.m. 14 liggen 

onder de kantine Romanus. We vragen onze spelers alles steeds netjes 

achter te laten en zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee naar 

de club te brengen. Tijdens de trainingen worden de kleedkamers 

immers nooit afgesloten. Indien nodig kunnen waardevolle voorwerpen 

aan de trainer (en tijdens de match aan de afgevaardigde) in bewaring 

gegeven worden.  

Vanaf U8 zijn de ouders niet meer welkom in de kleedkamers. Aan de 

ouders van de U7-spelertjes willen we vragen om een beurtrol op te 

stellen voor het begeleiden van de kinderen na de training. Op die 

manier willen wij hun zelfredzaamheid stimuleren. Ouders kunnen de 

spelers opwachten op de parking of in de kantine. 

Kleedkamer 5 in het nieuwe complex behouden we voor aan de meisjes 

van KHO of bezoekers. 

Centraal in de gang van de kleedkamers staat een waterfontein, waar de 

spelertjes van KHO of de bezoekers water kunnen nemen in een eigen 

drinkbus. Op deze manier beperken we de afvalberg door het 

uitschakelen van de plastieken flessen. 
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Kantine 

De kantine is in principe steeds geopend tijdens de trainingsuren en de 

wedstijden. Alle kantines worden verhuurd voor allerlei evenementen. 

Voor meer informatie (o.a. tarieven en te contacteren personen) 

verwijzen we naar de website (verhuringen). 

Parking 

De kleine parking aan de ingang van het complex is alleen toegankelijk 

voor mensen van het bestuur. Je kan parkeren aan de achterkant van de 

kantine Romanus, aan de voor- en achterkant van het cultureel centrum 

De Borre en op de Wijnenberg. De Borre beschikt ook over een 

fietsenstalling.  

Aangezien het behoorlijk druk kan zijn bij de aanvang of na afloop van 

de trainingen, vragen we dat onze jongste spelers begeleid worden tot 

aan de ingang van het complex.  

Aan de ingang van de club bevindt er zich ook een Kiss&Ride strook. 

Gelieve deze enkel te gebruiken om spelers af te zetten en op te pikken, 

en niet om te parkeren. 

Jeugdwerking 

We willen onze krachtlijnen voorstellen aan de hand van het begrip 

SHOOT. De verschillende begrippen (Samen - Huisregels - Ontspanning 

- Ontplooiing - Talent) zijn de pijlers waarop onze jeugdwerking steunt. 

Samen 

In een club met meer dan 400 jeugdspelers onderscheiden we 

verschillende geledingen met eigen behoeften en vragen.  
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Alle jeugdspelers, spelers van het A-elftal, jeugdcoördinatoren, trainers, 

afgevaardigden, sponsors, ouders en supporters vormen samen het 

kloppende hart van de club. Er is een nauwe samenwerking met de 

gemeente Bierbeek. Het bestuur wenst met elke belangengroep 

rekening te houden en hen in de mate van het mogelijke een stem te 

geven (bv. in de spelersraad, in de trainersvergaderingen, in de 

vergadering van de afgevaardigden,…).  

Huisregels 

We vinden het erg belangrijk dat iedereen zich correct gedraagt in de 

omgang met elkaar. We hechten ook veel belang aan de uitstraling van 

onze club. Elk lid vertegenwoordigt de club en fungeert als uithangbord.  

Betrokkenheid, respect (zowel voor anderen als voor het materiaal) en 

discipline worden door ons hoog in het vaandel gedragen. We vragen je 

dan ook onze huisregels steeds te respecteren. Je kan ze vinden op de 

website (Jeugdinfo - Downloads - Clubreglement). De betaling van het 

lidgeld impliceert dat je je akkoord verklaart met het clubreglement.  

Inbreuken op het reglement zullen door de TVJO met de ouders 

besproken worden. Indien nodig worden er maatregelen getroffen. In de 

loop van het seizoen zullen we verschillende acties organiseren in het 

kader van de Fair-play. Er zal telkens aandacht gevraagd worden voor 

één bepaald facet. We hopen onze jongeren op die manier de juiste 

waarden mee te geven. 

Ontspanning 

Als club moeten we een sociale doelstelling verwezenlijken, nl.  het 

organiseren van een sportieve, gezonde vrijetijdsbesteding voor 

jongeren uit de streek. Spelplezier moet voorop staan. Dit wordt pas 

mogelijk als het speltechnische niveau aansluit bij de mogelijkheden van 

de jongere. Enerzijds mag er niet te veel druk opgelegd worden (ook niet 
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door de ouders) en anderzijds moet er voldoende uitdaging zijn. 

Wanneer we hier een evenwicht vinden, zal de speler zich goed in zijn 

vel voelen. Daarom biedt de club sport in competitieverband aan op 

verschillende niveaus. We schrijven onze jeugdploegen zowel in 

gewestelijke als in interprovinciale jeugdreeksen in. Voor de indeling van 

onze spelers hanteren we het principe van gelijke kansen. Ons oordeel 

wordt enkel gevormd door de capaciteiten en de groeimogelijkheden 

die we in een speler zien. 

Ontplooiing 

We willen een kwaliteitsvolle jeugdopleiding bieden. Onze doelstelling 

bestaat erin elke speler individueel beter te maken, ongeacht het niveau.  

Dit gebeurt onder leiding van zo veel mogelijk gediplomeerde en 

gemotiveerde trainers met gevoel voor de pedagogische behoeften van 

de verschillende leeftijdscategorieën. De afgevaardigden ondersteunen 

de visie van de trainer en staan hem/haar bij in de opvoedkundige taken. 

Voor de opvolging van onze spelers werken we met CoachAdmin, een 

database die gebruikt wordt om aanwezigheden, wedstrijd- en 

tussentijdse evaluaties en kwetsuren in kaart te brengen. Twee keer per 

seizoen (in december en in april) worden de spelers geëvalueerd door 

de trainer, de Technisch Coördinator (TC) en de TVJO. De ouders worden 

telkens uitgenodigd voor een evaluatiegesprek met de trainer. 

Talent 

Een club die zichzelf respecteert, moet de hoogst mogelijke sportieve 

ambities koesteren. Daarom zijn we steeds op zoek naar talent van 

buitenaf om onze interprovinciale ploegen te versterken. Hiervoor 

organiseren we enkele testdagen op het einde van het seizoen.  
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Dankzij de optimale ontplooiing van de jeugdspelers moet het mogelijk 

zijn om een doorstroming van de meest talentrijke spelers naar het 

eerste elftal te realiseren. Het is de bedoeling dat onze jeugdspelers mee 

bouwen aan het fundament. 

De jeugdopleiding wordt normaal verder toegelicht tijdens de infoavond 

eind juni of in de loop van augustus. 

Trainingen 

Het aantal trainingen per week is afhankelijk van de leeftijdscategorie en 

het niveau. De ploeg U6 en alle leeftijdsgroepen die wedstrijden van 5 

tegen 5 spelen (t.e.m. U9) trainen slechts twee keer per week, ongeacht 

het niveau. Vanaf U10 wordt er een onderscheid gemaakt: de regionale 

ploegen trainen twee keer per week, de interprovinciale ploegen drie 

keer. 

Aangezien we het synthetisch veld optimaal willen benutten, wordt er 

ook getraind buiten de klassieke uren op woensdag en vrijdag. Je kan het 

volledige trainingsschema raadplegen op de website vanaf 15 juni (je 

vindt dit bij Ploegen - juiste ploeg aanklikken). Aan de valven in de gang 

van de kleedkamers onder de grote kantine hangt uit op welk terrein er 

getraind wordt en welke kleedkamer jouw ploeg ter beschikking heeft. 

Voor de trainingen is er geen verplichte dresscode. In de zomermaanden 

bevelen we het gebruik van de zwarte short en het groene T-shirt aan 

(zit in basiskledijpakket). 

Vanaf U14 heeft iedere speler twee paar voetbalschoenen nodig: op het 

kunstgras en op harde natuurgrasvelden wordt er met multistuds 

gespeeld. Op modderige velden wordt er met losse studs gespeeld.  



 Infobrochure KHO Bierbeek juni 2022  

13 
 

De aanwezigheden op de training zullen opgevolgd worden. Elke training 

start stipt op het voorziene aanvangsuur. Gelieve tijdig aanwezig te zijn.  

We verwachten dat elke speler zich ten volle inzet. 

Wedstrijden 

De verplaatsingen naar de jeugdwedstrijden gebeuren niet met de bus. 

We verwachten dat iedereen steeds op het afgesproken tijdstip ter 

plaatse is. Het spreekt voor zich dat we hier extra aandacht vragen voor 

het naleven van de regels.  

Het tijdstip voor de thuiswedstrijden ligt in principe vast tot en met de 

winterstop. De kans is groot dat het schema er in de tweede helft van 

het seizoen helemaal anders uitziet. Voor de wedstrijden op verplaatsing 

wordt de nodige informatie zo snel mogelijk doorgespeeld. We 

verwijzen hiervoor naar de maandschema’s die op de website 

verschijnen en de mails van de trainer. 

Soms worden wedstrijden afgelast. Indien het om een algemene 

afgelasting gaat (meestal omwille van de weersomstandigheden), laat 

de voetbalbond dit gewoonlijk ten laatste vrijdagmiddag weten. De 

ploegen kunnen ook zelf beslissen een match af te gelasten. Dit kan tot 

drie uur voor de aanvang van de wedstrijd. De communicatie verloopt 

via de voetbalbond. De trainer en de afgevaardigde ontvangen een mail. 

Zij moeten alle spelers dan nog op de hoogte brengen. Gelieve vóór het 

vertrek naar de wedstrijd steeds je mails en berichten te controleren. Je 

kan ook steeds de app van Voetbal Vlaanderen (BBF) raadplegen waar je 

de up-to-date informatie kan vinden. 

Iedere jeugdspeler krijgt na betaling van het lidgeld twee 

toegangskaarten (zie lidgeld). De ouders of grootouders kunnen hiervan 

gebruik maken om de thuiswedstrijden van hun (klein)zoon of -dochter 

gratis bij te wonen. Andere supporters dienen inkom te betalen. Voor de 
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jeugdwedstrijden bedraagt dit €2,00, €2,50 of €3,00 (afhankelijk van de 

leeftijdscategorie). 

Kledij-afspraken 

We vragen dat iedereen steeds de correcte kleding draagt. Hier zal 

streng op toegekeken worden. Voor en na de wedstrijd draagt de speler 

het nieuwe JAKO T-shirt en het trainingspak. Bij warm weer mag de 

trainingsbroek vervangen worden door de zwarte short. De uniformiteit 

wordt doorgetrokken in de jassen: afhankelijk van de 

weersomstandigheden draagt elke speler zijn regen- of winterjas met 

logo van de club. De spelers hebben dus meer nodig dan het 

basiskledijpakket dat voor elke speler inbegrepen is in het lidgeld. Voor 

een volledig overzicht met vermelding van de prijzen verwijzen we naar 

onze website (kledinglijn).  

Vermits we bij de start van het seizoen 2022-2023 overgaan van JARTAZI 

naar JAKO, gebruiken we in principe voortaan enkel met JAKO kledij op 

de wedstrijddagen. Vandaar dat iedereen dit seizoen ook een nieuw 

JAKO trainingspak en Tshirt in het basispakket heeft.  De andere 

verplichte zaken (sweater, regenjas, wintervest) kunnen dit eerste 

seizoen wel nog van het type Jartazi blijven, als overgang. 

De meeste club artikelen (bal, kousen, T-shirt, trainingspak, winterjas, 

regenjasje) kunnen op de club zelf aangekocht worden. Vanaf juli 

kunnen deze artikelen en een aantal optionele extra artikelen op de 

KHO-JAKO FANSHOP. U bereikt deze site via de tab ‘SHOP’ op de KHO 

website www.khobierbeek.be (vanaf juli 2022). 

Het kledijlokaal, dat zich bevindt in de gang van de kleedkamers, is 

bemand op drie weekdagen gedurende een half uur. Op de website 

wordt gepubliceerd wanneer. 

http://www.khobierbeek./
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Tijdens de wedstrijdopwarming dragen de spelers het T-shirt en/of de 

sweater. De wedstrijduitrusting zelf wordt steeds gecombineerd met de 

groene kousen van de club en de juiste voetbalschoenen. Er wordt 

vooraf meegedeeld of de wedstrijd op kunstgras of natuurgras doorgaat. 

Je vindt alle richtlijnen i.v.m. kleding op de website (downloads – KHO 

Dress Code & verplichte kledij). 

Medische info 

Wat te doen in geval van een ongeval/kwetsuur? De procedure moet 

correct nageleefd worden om als club de gekwetste spelers goed te 

kunnen opvolgen. 

✓ De gekwetste speler gaat langs bij de kinesist van de club. Voor onze 

jeugd is Mahdi Alfarrah de kiné. Mahdi zal op de club aanwezig zijn 

op dinsdag en donderdag tussen 18u45 en 19u30 – ten dienste van 

de jeugdspelers. 

✓ Indien er medische beeldvorming nodig is, wordt de speler 

doorverwezen. Het is de bedoeling zo snel mogelijk een medische 

diagnose te kunnen stellen. 

✓ De kinesist van de club heeft een consultatieruimte beschikbaar op 

de club.  Daar kan gebruik gemaakt worden van de infrastructuur. 

Indien hij dit nodig acht, kan de kinesist aquatraining adviseren en 

kan hij ook adviseren om langs te gaan bij ‘The Extra Mile’ (dat zich 

bevindt in de ‘oude melkerij’ enkele honderden meter van de 

voetbalvelden. 

✓ Indien er zich een ernstig ongeval voordoet tijdens een match op 

verplaatsing, gaat de speler best naar de spoedgevallen. 

✓ Het formulier voor aangifte van een ongeval moet steeds ingevuld 

worden. Dit formulier kan je downloaden (ongeval formulier KBVB) 
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of is te verkrijgen op het secretariaat. Op dit formulier moet een 

klevertje van de mutualiteit aangebracht worden!  

✓ Gelieve dit formulier ten laatste 10 werkdagen na het ongeval aan 

Désiré Schepers te bezorgen, zodat hij het tijdig aan de voetbalbond 

kan overmaken. Désiré is het aanspreekpunt binnen de club voor 

alles wat met verzekeringen te maken heeft. Alle documenten i.v.m. 

medische kosten moeten aan hem bezorgd worden. Wij bevelen aan 

om dergelijke zaken effectief persoonlijk bij Désire af te geven (adres: 

Waterstraat 22 in Bierbeek – tel 016/462555). 

✓ Je kan alle info nalezen op het document ‘Procedure bij Ongevallen 

en Kwetsuren’. Je vindt dit op de website (downloads).  

Studiebegeleiding 

Als club zijn we van mening dat school en voetbal complementair 

kunnen zijn in de vorming van onze jonge spelers. We zijn ervan 

overtuigd dat onze spelers beide elementen kunnen combineren mits 

een goede organisatie en planning. Vele jongeren hebben hierbij 

ondersteuning nodig. We zetten alvast enkele tips op een rijtje: 

✓ Zorg voor voldoende nachtrust. 

✓ Eet gezond, zodat je lichaam en je geest optimaal functioneren. 

✓ Maak een dag- en een weekplanning. Probeer je aan je schema te 
houden. Dit vergt uiteraard enige discipline. 

✓ Werk tijdens het weekend zo goed mogelijk vooruit voor de week die 
komt. 

✓ Zorg voor een goede spreiding van taken die veel tijd in beslag nemen 
(bv. een boekbespreking). Stel je werk niet uit tot het laatste 
ogenblik. 

✓ Heb je het gevoel dat je te weinig tijd hebt? Snoei dan in eerste 
instantie in de uren die je besteedt aan smartphone, games, tv, enz. 
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Als je deze elementen opneemt in je planning, zal je versteld staan 
hoeveel tijd je hieraan spendeert. 

Indien het gedrag of de studieresultaten van onze spelers niet aan de 

verwachtingen voldoen, is de club bereid contact op te nemen met de 

school om concrete maatregelen uit te werken. Het initiatief ligt hier bij 

de ouders.  

Evenementen 

We verwelkomen je graag op een aantal evenementen die uitgegroeid 

zijn tot een vaste traditie  binnen onze club. Ze hebben een dubbel doel: 

mensen uit verschillende geledingen van de club bij elkaar brengen en 

zorgen voor wat extra geld in het laatje.  Wat staat er jaarlijks op het 

programma? 

✓ Mosselfeest (eind september of begin oktober) 

✓ Van oud naar nieuw (31 december) - Hiervoor moet je je vooraf 
inschrijven! 

✓ Restaurantweekend (eind maart) 

✓ Nationaal tornooi U11 (weekend vóór 1 mei en 1 mei) 

Deze evenementen kunnen uiteraard aangevuld worden met kleinere 

initiatieven. We staan open voor creatieve ideeën en hebben steeds 

helpende handen nodig. 

Wie contacteren? 

✓ Indien je vragen/bemerkingen hebt op sportief vlak  
→ TVJO – Pieter Maes (pieter.maes@khobierbeek.be – 0497/841684) 

✓ Indien je vragen/bemerkingen hebt i.v.m. het extra-sportieve i.v.m. 
onze jeugdteams → Jeugdvoorzitter – Dieter Cornips 
(dieter.cornips@khobierbeek.be – 0498/145714) 

mailto:pieter.maes@khobierbeek.be
tel:0497/841684
mailto:dieter.cornips@khobierbeek.be
tel:0498/145714
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✓ Indien je vragen/bemerkingen hebt i.v.m. het extra-sportieve op 

clubniveau   → Voorzitter - Marc Meeus 
(marc.meeus@khobierbeek.be - 0495/241845) 

 
✓ Indien je vragen hebt i.v.m. kleding of website 
→ Gerrit Olemans (gerrit.olemans@khobierbeek.be - 0477/724655) 

✓ Indien je contact dient op te nemen met de club kiné 
→ Mo Alfarra (mahdi.farra@icloud.com – 0465/713032) 

✓ Indien je nood hebt aan een vertrouwelijk gesprek  

→ Vertrouwenspersoon -  0473/919125 

(gunther.janssens@khobierbeek.be) 

✓ Indien je vragen hebt i.v.m. de combinatie school-voetbal 
→ Kato Stillaert (kato.stillaert@khobierbeek.be - 0476/973738) 

✓ Indien je een beroep moet doen op de verzekering die de club voor 
jou heeft afgesloten  

→ Désiré Schepers (desire.schepers@telenet.be - 0475/946415) 

✓ Indien je suggesties hebt voor de kantine & vrijwilligers 
→ Werner Hoymans (werner.hoymans@khobierbeek.be - 

0479/513060) 

 

Voor een volledig overzicht van alle leden van het directie- en 

jeugdcomité verwijzen we naar onze website. Je vindt er ook de 

organisatiestructuur van de club (downloads – KHO Directiecomité 

organigram en KHO Jeugdcomité organigram). 

 

 

 

mailto:marc.meeus@khobierbeek.be
mailto:gerrit.olemans@khobierbeek.
mailto:mahdi.farra@icloud.com
mailto:0473/919125
mailto:gunther.janssens@khobierbeek.be
mailto:kato.stillaert@khobierbeek.be
mailto:desire.schepers@telenet.be
mailto:werner.hoymans@khobierbeek.be


 Infobrochure KHO Bierbeek juni 2022  

19 
 

Tot slot … 

De club is steeds op zoek naar leden die een steentje willen bijdragen. 

Dit kan op verschillende manieren. Je kan een financiële bijdrage leveren 

in de vorm van sponsoring (zie sponsorbrochure in bijlage). Daarnaast 

zoeken we bereidwillige medewerkers voor de kantine en mensen die 

zich willen engageren als trainer, afgevaardigde of jeugdbestuurslid.  

We danken je voor het vertrouwen in onze club en wensen iedereen een 

aangenaam en sportief voetbalseizoen!  

 

Het KHO Bierbeek jeugdbestuur 


