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Beste sportvrienden, 

 

 

 

Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de start van het nieuwe voetbalseizoen 

2013-2014 bij de jeugdwerking van Wolfsdonk Sport. 

 

De trainingen van onze jeugdteams vatten aan vanaf 1 augustus 2013. We trainen dit jaar op 

3 locaties nl. : 

 

1) Wolfsdonk Sport, Volkensvoortstraat 58, 3201 Wolfsdonk 

2) Everbeur, Bredestraat, 3272 Averbode 

3) De Schilders, Langdonkenstraat 58, 2230 Herselt 

 

Daar we dit seizoen met minimaal 20 jeugdteams in competitie aantreden, is het onmogelijk 

om in deze brief een opsomming te maken van al onze trainers, trainingsuren, enz..   

 

Daarom zal u op onze website een ‘knop’ terugvinden onder de benaming “weekschema” 

Hieronder kan u ALLES terugvinden aangaande trainingen, wedstrijden, toernooien, uren en 

locaties voor de volgende week. 

 

U zal dus ook steeds een volledige maandkalender terugvinden, maar controleer steeds ook 

het weekschema want hieraan kunnen nog wijzigingen in laatste instantie gebeuren. 

 

Het weekschema zal steeds de vrijdag voor de week die daarop volgt online staan.  Dit 

wekelijks schema zal ook telkens worden uitgehangen achteraan in de kleine kantine op het 

witte bord, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om dit kunnen in te zien. 

 

Enkele andere belangrijke punten :  

 

1) Lidgelden die nog niet betaald zijn, kunnen enkel nog geregeld worden via 

overschrijving van € 170,00 (voor bestaande leden) of € 190,00 (voor nieuwe leden) op 

het rekeningnummer van onze club (KBC 734-0260847-23) met de vermelding 

LIDGELD2013/2014 + NAAM VAN DE SPELER + PLOEG.  Spelers kunnen enkel de 

trainingen en wedstrijden aanvatten, nadat de lidgelden zijn betaald.  Een 

uitzondering hierop zijn de nieuwe U6 en U7 spelertjes die eerst aan enkele 

proeftrainingen kunnen deelnemen.  Het lidgeld voor U6 en U7 bedraagt 

respectievelijk € 100,00 en € 130,00 waarin ook de eventuele kost voor de aansluiting 

inbegrepen is. 

 

Hiervoor krijgt elke speler een gans seizoen training en begeleiding door een 

enthousiast team medewerkers, training uitrusting + all-season vest + een paar kousen 

+ een voetbalbroekje, een speciale verzekering bij ongevallen, 2 drankjes na elke 

thuiswedstrijd, een kerstfeest, een sinterklaasfeest (tot U9), een tussenkomst in ons 

weekend naar de zee/Ardennen, de mogelijkheid tot deelname aan een buitenlands 

toernooi, enz ....   
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2) de personen die hun nieuwe materiaal nog niet gepast hebben of de maten nog niet 

doorgegeven hebben, kunnen dit enkel nog doen bij Mario Spinnoy na telefonische 

afspraak (0477/60.85.22) of afspraak via mail : mario.spinnoy@telenet.be. 

 

3) De keeperstrainingen voor onze jeugdwerking beginnen vanaf 19/08/2013 voor U12 

t/m U17.  Voor U8 t/m U11 zullen de keeperstrainingen starten vanaf september.  De 

juiste uren en dagen zal u ook terugvinden op het weekschema en de 

maandkalender. 

 

4) U kan ook alle andere recente informatie of mededelingen terugvinden op de 

website van onze club :  
 

www.wolfsdonksport.be  

 

 

 

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en wensen u een aangenaam verblijf in Wolfsdonk 

Sport toe tijdens het seizoen 2013-2014. 

 

 

 

 

 

JEUGDBESTUUR WOLFSDONK SPORT. 
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