
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Beste speler, 

Beste ouders, 

 

 

Het voetbalseizoen is alweer een tijdje achter de rug. Wij hopen dat u als ouder(s) en speler tevreden was over 

verleden seizoen. Tijd om vooruit te blikken naar het volgende seizoen. 

 

Het lidgeld voor het seizoen 2012-2013 bedraagt 185 euro. Een tweede kind binnen hetzelfde gezin betaalt 170 

euro. Vanaf het derde kind betaal je 160 euro.  

 

In het lidgeld is inbegrepen: 

• Kwaliteitsvolle opleiding 

• Regenjas 

• Voetbalshirt 

• Wedstrijdkousen 

• Drankbonnetje na elke officiële wedstrijd 

• Lidkaart: korting van 10 euro op alle eetfestijnen van de jeugd 

 

Het lidgeld dient betaald te worden voor 30 juni 2012 via overschrijving op het nummer  979-3385056-52 met 

vermelding ‘lidgeld 2012/2013 + naam en voornaam’. 

 

Om ons goed voor te bereiden op het komende seizoen starten de trainingen op vrijdag 17 augustus, 

afhankelijk van de leeftijdscategorie. De trainingen gaan in augustus door op de terreinen in Relegem 

(Poverstraat). Vanaf september verhuizen we naar de terreinen in Zellik (Noorderlaan). 

De officiële competitie wedstrijden beginnen in september 2012 en gaan door op de terreinen van Toekomst 

Relegem, gelegen aan de Poverstraat te Relegem. 

 

Hieronder vindt u het trainingsschema volgens leeftijdsgroep: 

 

Groep dinsdag woensdag vrijdag Trainer(s) 

U6 (2007) 18u00 - 19u00 / 18u00 - 19u00 Kristof Vasseur 

U7 (2006)  18u00-19u00 18u00-19u00 
Andreas Waegemans 

Kevin Puttemans 

U8(2005)  18u15 - 19u15 18u15 - 19u15 
Geert De Baerdemaker 

Alex Van Belle 

U9 (2004)  18u00 - 19u00 18u00 - 19u00 Jean_François Fasseau 

U10 (2003) 18u00 - 19u00 / 18u00 - 19u00 Christiaan Van Blyenbergh 

U11 (2002)  18u00 - 19u15 18u00 - 19u15 Kevin Van Campenhout 

 

 

Meer info kan u steeds bekomen op ons emailadres: jeugd.relegem@hotmail.be of via onze website 

www.toekomstrelegem.be of door een kijkje te nemen op onze facebookpagina: Jeugd Toekomst Relegem. 

 

Mocht u nog vragen hebben, kan u steeds terecht bij onze jeugdcoördinator: 

Gino Cornelis: 0476 / 85 73 11. 

 

Een goede vakantie en wij kijken al uit naar augustus. 

 

Met sportieve groeten, 

Het bestuur en de trainers 


