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Beste leden, beste ouders, 
 
 
Het einde van het seizoen is in zicht, de zomerstop voor de deur, maar voor ons als Club een periode 
om alvast aan het volgende seizoen te beginnen werken.  
 
Aan de hand van deze brief  willen we jullie informeren dat we hebben besloten om het lidgeld, in 
tegenstelling tot vorig jaar, te verhogen .  
 
We begrijpen dat deze verhoging op een ongelukkig moment valt, maar de stijging is helaas 
noodzakelijk.  
 
Vele sportclubs, waaronder ook wij, hebben door het coronavirus twee moeilijke jaren achter de rug, 
waarbij ook wij onze financiële reserves hebben moeten aanspreken en dus niet kunnen hebben 
aanvullen voor ons nieuwbouwproject. Wij hoopten dat het einde van de grootste problemen in zicht 
was, maar worden nu geconfronteerd met  een sterke stijging van de energieprijzen (gas, elektriciteit, 
mazout, … ).  
 
De verhoging van het lidgeld, zal de energiekost zelfs niet volledig compenseren maar we maken ons 
sterk dat we samen met jullie (spelers, vrijwilligers, supporters, ouders ,familie, vrienden) door het 
organiseren van verschillende activiteiten zoals: Paasfuif, Toernooi, Valkenierstocht, Vrijkermis, 
eetdagen … e.a. we voldoende inkomsten kunnen maken om de uitdagingen die komen te overwinnen.  
 
Daarnaast is het ook belangrijk om te duiden, dat uit vele studies blijkt dat de gemiddelde kost van een 
lid voor een sportclub jaarlijks om en bij de 400 € bedraagt. Dit verschil proberen wij met Arendonk Sport 
weg te werken, door bovenstaande events te organiseren.  
 
Ook is het afgelopen seizoen, na de opstart met Covid, het belang van vrijwilligers enorm duidelijk 
geworden, maar ook hebben wij vastgesteld dat er hier & daar mensen zijn afgehaakt. Als Club, zijn wij 
dan ook naarstig op zoek naar mensen die onze cellen willen versterken, heeft u, man, vrouw, partner, 
oma of opa bepaalde eigenschappen die ons kunnen helpen als Club, laat het dan zeker even weten. 
We zijn op dit moment op zoek naar logistieke hulp, events hulp, ledenadministratie hulp, financiële 
hulp, kantine hulp, hulp voor onderhoud van de velden en nog veel meer, wens je alvast meer info te 
bekomen, kan je dit navragen bij leden van de Raad van Bestuur of via info@arendonksport.be 
 
We zullen volgende maanden actief opzoek gaan naar vrijwilligers, sponsors om de werking en 
projecten sterker te gaan ondersteunen. We hebben jullie echt nodig en heel binnenkort zullen jullie 
hierover meer info ontvangen. 
 
Op de Algemene vergadering van KFC Arendonk Sport op 11 juni, 2022 om 11.00 uur in de 
kantine van Meulegoor, zullen wij  de doelstellingen van de Club verder duiding geven, u bent allen 
van harte uitgenodigd. Doelstellingen, visie, kosten, uitgaven, investeringen zullen duidelijk en 
transparant naar voor worden gebracht. 
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De lidgelden voor het seizoen ‘22-‘23 zijn als volgt:  
 

• Spelers kern heren:       € 270 
• Spelers eerste ploeg dames A      € 215 
• Spelers dames B       € 155 
• Spelers recreatieve reserves      € 130 
• Spelers (geboren 2002-2005) U21:     € 225 
• Spelers (geboren 2006-2007) U17:     € 195 
• Spelers U16M:        € 190 
• Spelers (geboren 2008-2009) U15:     € 185 
• Spelers (geboren 2010-2011) U12, U13:    € 175 
• Spelers (geboren 2012-2013) U10, U11:    € 165 
• Spelers (geboren 2014-2015-2016-2017) U6, U7, U8, U9:  € 150 

 
Voor de jeugdspelers (vanaf geboortejaar 2002 t.e.m. 2016) is het geboortejaar bepalend voor de hoogte van het lidgeld, dus niet 
de leeftijdscategorie van de ploeg waarbij je ingedeeld wordt.  
        Voorbeeld: als je geboren bent in 2006, maar je bent ingedeeld bij  de Kern, betaal je het lidgeld van de U17. 
 
l Deze bedragen gelden voor nieuwe leden. De indeling van de spelers in de diverse ploegen gebeurt 
door de respectievelijke sportieve cellen. 
 
l Spelers die al lid waren in het seizoen 21-22 én betalen vóór 15 juni 2022, mogen op de lidgelden 30 
euro in mindering brengen.  
 
l We vragen je vriendelijk het lidgeld voor 15 juni 2022 over te maken op rekening BE98 0689 0987 
6393 van VZW Arendonk Sport – Horststraat 82 – 2370 Arendonk. Gelieve in de mededeling van de 
overschrijving “Lidgeld 22-23”, de naam en het geboortejaar van de speler/speelster en, indien van 
toepassing, ook het nummer van je vrijetijdspas te vermelden.   
 
l Vanaf het derde lid uit hetzelfde gezin, mag de helft van het lidgeld van de jongste kinderen in 
mindering gebracht worden. Ook dit seizoen kan je gebruik maken van de vrijetijdspas van de 
gemeente Arendonk. Indien je in het bezit bent van een vrijetijdspas, betaal je verlaagd lidgeld. Of je in 
aanmerking komt voor de vrijetijdspas, kan je navragen bij de gemeente Arendonk. 
 
l Vergeet ook niet dat je een gedeelte van het lidgeld kan recupereren bij je ziekenfonds. Kijk voor de 
praktische details op onze website onder “ledeninfo – tegemoetkoming mutualiteit”. Hier vind je ook de 
nodige documenten om de aanvraag bij je ziekenfonds te doen. 
 
Wij hopen dat deze verhoging betaalbaar is voor u. Mocht dat niet zo zijn, dan zoeken wij in alle 
vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor, u kan dit in alle vertrouwen bespreken met ons 
door te contact op te nemen met leden@arendonksport.be. 

Indien je geen lid wenst te blijven, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten via een mail op 
leden@arendonksport.be. We zouden graag zo snel mogelijk een inzicht krijgen in het aantal spelers 
per leeftijd categorie zodat we de ploegen in kunnen delen. 
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De goede werking van elke sportvereniging staat of valt met voldoende helpende handen op en rond 
het veld. Er is altijd nood aan trainers, afgevaardigden, helpers, enz.!  
 
We grijpen dan ook deze gelegenheid aan om een warme oproep te doen om je bij interesse te melden 
op tvjo@arendonksport.be als je meent bij de sportieve werking iets te kunnen betekenen.  
 
KFC Arendonk Sport is een mooie, sympathieke sportclub waar de iedereen zich goed moet kunnen 
voelen, maar die ook ambitie heeft en wij hopen dit ook in de komende jaren te kunnen geven aan 
jullie.  

Alvast een sportief en succesvol voetbalseizoen 2022-2023! 
 
 
Namens de Raad van Bestuur l KFC Arendonk Sport 
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