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Beste speler, ouder, voogd, 
 
Begin vorige maand kon u reeds wat info ontvangen over hoe KVE Drongen beïnvloed werd en nog 
steeds wordt door de Coronacrisis.  Vandaag kunnen we terug naar de toekomst kijken, weliswaar met 
een nieuwe maatschappelijke context om ons heen.  Een maatschappelijke context van mondmaskers, 
social distancing, handen wassen, en misschien nog het meest van alles wachten op een vaccin.  Dit 
belet ons echter niet om het voetbalgebeuren terug op gang te trekken. Ook voor KVE Drongen. 
 
Bij KVE Drongen dragen we allen zorg voor elkaar !  Uiteraard dienen de geldende regels, opgelegd 
door de overheid, ten allen tijde gerespecteerd te worden, ook binnen onze clubaccomodatie.  We 
dienen er met z’n allen elkaar in te helpen en op een correcte en constructieve manier attent op maken 
daar waar nodig.  Niet alleen op onze eigen accommodatie, ook daar waar we als bezoekende ploeg 
ontvangen worden.  Dit komt onze uitstekende reputatie als club alleen maar te goede ! 
 
Ondanks de Coronacrisis, willen wij als KVE Drongen onze ambities verder nastreven.  Ook in ons 
jeugdbeleid.  We blijven vanuit de jeugd sterk vertegenwoordigd in de bestuursorganen binnen de 
club, zoals daar zijn Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.  
 
Onze visie en sportief beleid zoals de vorige jaren reeds uitgedragen wijzigt niet.  Hierin blijven onze 
jeugdspelers en hun (voetbal)toekomst centraal staan.  We streven steeds naar een maximale 
ontwikkeling als individu binnen een team van medespelers en begeleiders.  Een groot deel van onze 
trainers zijn gediplomeerd op verschillende niveaus, anderen volgen een opleiding of zetten hun 
opleidingstraject verder voor een hoger diploma.  De club motiveert en ondersteunt dit, ook op 
financieel vlak.  De ontwikkeling van elk van hen is cruciaal voor een kwaliteitsvolle jeugdopleiding.  
Daarom werkt onze sportieve cel jeugd met één coördinator specifiek per “bouw” (onderbouw, 
middenbouw en bovenbouw), waardoor een heel nauw contact ontstaat tussen sportief beleid jeugd, 
trainers en spelers.   
 
Zo kunnen we met genoegen aankondigen dat Johan De Block, reeds 2 seizoenen trainer van onze 
PU12, onze sportieve cel jeugd versterkt als coördinator middenbouw.  Johan heeft na het behalen van 
zijn UEFA A diploma ook heel wat ervaring in jeugdwerking als TVJO en als jeugdtrainer verworven.  
Welkom aan boord Johan ! 
 
Langs de andere kant heeft TVJO Kurt Mertens om persoonlijke redenen besloten om de club te 
verlaten.  Wij danken Kurt voor zijn positieve bijdrage aan onze jeugdwerking en voor zijn inbreng van 
heel wat know-how.  We betreuren Kurt zijn beslissing, maar de appreciatie voor wat Kurt voor onze 
club gerealiseerd heeft haalt toch wel de bovenhand.  We wensen Kurt veel succes met zijn nieuwe 
uitdagingen ! 
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Dit betekent dat we nog op zoek zijn naar een TVJO om deze open vacature in te vullen.  Dit is 
noodzakelijk in de clubwerking vermits Voetbal Vlaanderen dit eist voor het behoud van ons 
provinciaal label zodat we provinciaal voetbal kunnen blijven aanbieden.  Indien u hiervoor kandidaten 
binnen uw kennissenkring ziet, aarzel niet ons hiervan op de hoogte te brengen ! 
 
Het grote doel is onze jeugdspelers maximaal laten doorgroeien tot volwaardige spelers voor onze 
eigen 1ste ploeg.  Dat dit bij KVE Drongen geen loze woorden zijn, is vorig seizoen bewezen.  Enkele van 
onze jonge gasten hebben de stap naar ons 1ste elftal kunnen zetten en we hebben er alle vertrouwen 
in dat zij zich volgend seizoen verder ontwikkelen als A-kernspeler.  Ook dit seizoen krijgen enkele van 
onze jeugdspelers de kans om zich te bewijzen tijdens de voorbereiding en hun plaatsje in de A-kern 
af te dwingen.  Onze nieuwe sportieve staff voor het 1ste elftal volgt onze clubvisie hierin volledig.  
We stellen dan ook met heel veel genoegen vast dat in onze A-kern ook voor volgend seizoen meer 
dan de helft van de spelers “Drongens bloed” heeft. 
 
Om aan de voetbalkriebels bij iedereen tegemoet te komen na deze veel te lange verplichte stop, 
worden vanaf 01 juli 2020 reeds trainingen georganiseerd per leeftijdsgroep.  Hierin zal elke 
leeftijdsgroep van één trainingsmoment per week kunnen genieten.  Dit zal telkens op de 2de 
trainingsdag van een normale week zijn.  Dit betekent voor de onderbouw (normale trainingen op 
woensdag en vrijdag) op vrijdag, voor de middenbouw op donderdag en voor de bovenbouw op 
woensdag.  Vanaf einde juli/begin augustus komen we dan terug naar 2 trainingen per week en worden 
er ook opnieuw wedstrijdmomenten ingelast.  Verdere concrete communicatie hieromtrent komt via 
ProSoccerData bij julie binnen.  Gelieve wel steeds aan te geven in PSD wanneer je niet beschikbaar 
bent voor training/wedstrijd, maar ook wanneer je op vakantie of (sport)kamp bent.  Zo kunnen de 
trainers op voorhand een inschatting krijgen hoeveel spelers aanwezig zijn op de volgende training, 
waardoor de training beter kan afgestemd worden op het aantal aanwezigen. 
 
Tijdens de zomervakantie biedt KVE Drongen i.s.m. FootFun ook twee voetbalstages aan op haar 
terreinen.  Een eerste voetbalstage start op maandag 06 juli voor een hele week.  De jaarlijkse 
zomervoetbalstage gaat door vanaf 17 augustus eveneens voor de hele week.  Voor beide stages kan 
je nog inschrijven via de website van FootFun. 
 
Onderstaand volgt een uitnodiging ter betaling van het lidgeld voor komend seizoen 2020-2021 met  
nog eens een overzicht van wat KVE Drongen hiervoor allemaal aanbiedt.  Wij hopen elkéén opnieuw 
met een groot voetbalhart te mogen ontvangen voor de start van het nieuwe seizoen, hopelijk zonder 
bemoeienissen van één of ander virus ! 
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KVE Drongen biedt ook volgend seizoen opnieuw: 
• een kwalitatieve jeugdopleiding (zie hierboven): 2 of 3 trainingen per week + wedstrijd 
• een kledingpakket voor elke jeugdspeler: uniformiteit als team en als vertegenwoordiger van 

KVE Drongen bij uitwedstrijden 
• drankbonnetje per speler bij elke thuis- & uitwedstrijd 
• lidmaatschap KBVB 
• verzekering KBVB 
• gratis toegang bij thuiswedstrijden 1ste elftal 

 
Verder worden algemene kosten verdeeld over alle leden van club.  Algemene kosten zoals daar zijn: 

• bondstaksen 
• vergoedingen jeugdtrainers en coördinatoren 
• coaching en begeleiding bij wedstrijden 
• ondersteuning opleidingen jeugdtrainers 
• scheidsrechterskosten 
• drank tijdens de rust, ook voor de tegenpartij 
• aankoop en onderhoud trainingsmateriaal (ballen, potjes, kegels, doelen, senseballen, …) 
• douchegelegenheid na elke training en wedstrijd 
• energiekosten (water/elektriciteit/verwarming) 
• algemene onderhoudswerken terreinen, gebouw en materiaal 
• … 

 
Het lidgeld voor seizoen 2020-2021 is behouden op:  

• U 6 : 300 € 
• U 7 t/m Post Formatie : 350 € 
• Voor meerdere aangesloten kinderen van eenzelfde gezin, kan u van onderstaande kortingen 

genieten : 
• 2e aangesloten lid per gezin: - 50 € 
• 3e - 4e - … aangesloten lid per gezin: - 75 € 

 
Elke speler die dit wenst, zal een vrijkaart voor niet-leden ontvangen om 3 thuiswedstrijden naar keuze 
van onze 1e ploeg bij te wonen (max. 1 vrijkaart per gezin).  Deze wordt meegegeven bij het afhalen 
van het kledijpakket.  Hiervoor worden in de loop van augustus verschillende afhaalmomenten 
voorzien die worden gecommuniceerd via PSD. 
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Betaling lidgeld 
De betaling van het lidgeld dient te gebeuren via overschrijving  op rekening BE70 0682 0557 1925 op 
naam van KVE Drongen met vermelding van 'Lidgeld 2020 - 2021' en de naam/namen van de speler(s). 
De uiterste betaaldatum is 1 augustus 2020. Wie op die dag zijn lidgeld nog niet heeft betaald, en dus 
niet verzekerd is, zal de seizoenstrainingen en wedstrijden niet kunnen aanvatten. 

Korting door ziekenfondsen 
Verschillende ziekenfondsen betalen een tussenkomst in het lidgeld. Haal bij uw ziekenfonds een 
formulier af welke dan door de club zal ondertekend worden door onze gerechtelijk correspondent. 

Evenementen 
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen is de kost voor de club per lid aanzienlijk hoger dan het lidgeld. 
Het aangeboden totaalpakket is in vergelijking met veel andere clubs weliswaar bijzonder competitief. 
Om deze kosten gedeeltelijk te kunnen dekken organiseert KVE Drongen in de loop van het seizoen 
diverse evenementen, zoals eetfestijnen, sportieve kersthappening met ontbijt in samenwerking met 
1ste ploeg en beloften van zowel dames als heren, koekjesverkoop, quiz, Nieuwjaarsreceptie, meerdere 
jeugdtornooien voor verschillende leeftijdscategorieën en nog nader te bepalen activiteiten. Wij doen 
via deze weg nu reeds een warme oproep aan spelers en hun ouders om zo veel mogelijk aan deze 
evenementen deel te nemen en uiteraard ons fanionteam te komen aanmoedigen tijdens hun 
wedstrijden. Het laat ons toe om ons te blijven onderscheiden als voetbal- en opleidingsclub in onze 
regio. 

Gezocht 
Met meer dan 450 leden zijn we de grootste club van onze provincie.  Helpende handen zijn dus steeds 
welkom. We zijn op zoek naar personen die hun steentje willen bijdragen. Voelt u zich geroepen om 
deel uit te maken van het Jeugdbestuur, de Cel Evenementen en Sponsoring, de Cel Logistiek of hebt 
u mogelijkheden om als sponsor op te treden dan bent u uiteraard van harte welkom. Maar ook als 
speler van onze bovenbouw kan je voor KVE Drongen veel betekenen, door bijvoorbeeld onze 
onderbouw mee te begeleiden.  Voor meer informatie zijn de leden van onze diverse bestuursorganen 
en van onze sportieve cel jeugd steeds ter beschikking. 
 
Ben je vorig jaar verhuisd, heb je een ander mailadres of telefoonnummer genomen, laat dit dan 
weten aub, zodat we je in nood altijd kunnen bereiken. 
 
Hebt u nog vragen aarzel niet met ons contact op te nemen, of kijk onze vernieuwde website eens na. 
 
Namens de Raad van Bestuur, het Dagelijks Bestuur en het Jeugdbestuur,  
 
Van Leirberghe Patrick - Secretaris/GC - Tweebekenstraat 5 - 9052 Zwijnaarde - patrickvl@scarlet.be 


