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Beste ouders van toekomstige voetballers, 

Vanaf heden is het inschrijvingsmoment gestart bij KSV Rumbeke. Voor spelertjes van geboortejaar 
2016 komt dit neer op een aanmeldingsmoment. Speler die graag willen voetballen kunnen hun volledig 
naam, geboortedatum en contactgegevens (email en telefoonnummer) bezorgen aan 
trainster.ann.ksvrumbeke@proximus.be.  

Na de aanmelding kan uw voetballertje deelnemen aan 3 trainingsmoment als kennismaking, onder 
eigen familiale verzekering. Hierover info in bijlage Persoonlijk Risico, gelieve dit document ingevuld 
mee te brengen naar de eerste training. 
 
Na de eerste 3 trainingsmomenten zal u geïnformeerd worden om over te gaan tot betaling van de 
opleidingsvergoeding voor komend seizoen, deze bedraagt 230€*, indien jullie beslissen om niet aan te 
sluiten gelieve de trainster hiervan op de hoogte te stellen. 
(*Voor vrijetijdspassen of meerdere leden uit hetzelfde gezin  zie onderaan)     

Dit seizoen krijgt iedere aangesloten speler na betaling van de opleidingsvergoeding een wedstrijdshort 
en een paar wedstrijdsokken. Daarnaast kan er per aangesloten speler ook één abonnement voor de 
wedstrijden van het eerste elftal afgehaald worden in de kantine, zo kan er steeds iemand meekomen 
met de jeugdspeler naar de wedstrijden. 

Hieronder vindt u de algemene gegevens van uw ploeg voor het komende seizoen.  

Trainers: 

Verdonck Ann   trainster.ann.ksvrumbeke@proximus.be 

Cool Kimberly    

Vancompenolle Raymond   

 

Trainingsmomenten: 

Woensdag 18.00h – 19.00h Terrein 1 (Kunstgras) 

Datum van de eerste training (in presentatie U6) en is afhankelijk van de verdere corona ontwikkelingen. 

 

Wedstrijden: (info in presentatie U6) 

Wedstrijden (2v2 format) worden afgewerkt op zaterdagmorgen.  

Er is één ploegen U6 ingeschreven in competitie.    

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen neem dan gerust contact op via tom@svrumbeke.be of 
jeugd@svrumbeke.be  

Met vriendelijke groeten, 

Tom Verbanck 

Voorzitter Jeugd KSV Rumbeke  

Voor de houders van een vrijetijdspas bedraagt de opleidingsvergoeding slechts 150€ Hiervoor dient u wel een 
mail te sturen naar jeugd@svrumbeke.be met de naam en ploeg van de speler en een duidelijke afbeelding van de 
voor –en achterkant van dit vrijetijdspas.                                                                                                                                         
Heeft u meerdere leden uit hetzelfde gezin bij de club dan krijgt u 10€ korting voor het tweede gezinslid en 20€ 
korting voor het derde gezinslid. (1 speler 230€, twee spelers 450€, drie spelers 660€,…). 
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