Welkom bij KDN United!
Beste ouders en spelers,
Met een klapper van formaat sloten we het seizoen 2021-2022 af! Frankfurt kleurde 3 dagen
zwart-oranje-groen. Wat een geweldige ervaring voor onze jeugdspelers & begeleiders…
En dit terwijl onze senioren een “schönes ende” maakten aan hun seizoen in Keulen.
Ook een dikke dankjewel aan jullie, onze supporters. Jullie droegen jullie steentje meer dan bij:
De KDN-kreet blijft nagalmen in Duitse oren; die ene goal werd gevierd alsof onze KDN-ers de
Champions League binnen haalden & de terrassen… daar werd tactisch overlegd …
Elk team liet zien tot wat het in staat is… Kortom: KDNrules@Deutschland
Klaar voor een nieuw voetbalseizoen? Aanwezig “Oep den Berg” om nieuwe herinneringen te
maken?
Woensdag 3 augustus starten we het seizoen 2022-2023. Tijdens deze laatste vakantiemaand
trainen we enkel op woensdag! Vanaf 29 augustus is er ook op maandag training en gaan we
de laatste rechte lijn in voor de competitiestart van zaterdag 3 september
U6 tem U8 trappen de eerste bal af om 18u15 (eindigen om 19u15, U8 tot 19u30); U10 tem
U13 vervoegen vanaf 18u30 (tot 20u00) en U17 sluiten de trainingsdag af van 19u30 tot 21u.
Onze senioren-teams hernemen de trainingen op woensdag 20 juli. Ze trainen op dinsdag &
donderdag van 20u tot 21u30. Thuiswedstrijden reserven gaan door op “Den Akker” om 14u30.
A-ploeg speelt op zondag om 15u00
In deze eerste communicatie lijsten we trainings- & wedstrijduren op, zoals we deze
aangevraagd hebben bij VFV; kijken we wie de trainers zijn en geven we jullie de richtlijnen
rondom het lidgeld.
Categorie
Trainer
U6
Nienke Meynaerts
U7
Christophe Bogaerts
U8
Artuur Caluwaerts
Karsten Tuyls
U10
Michiel Voets

Begeleider
vacature
Marnix Naegels

Jonas Govaerts
Michel Van Eylen

U11

Jelle Vrancken

Stijn Den Tempst

U13
U17

Tom Van Rillaer
Tim Vrancken
John Stas

Sofie Vandijck
Jan Vanzavelberg
Koen Peeters

U21

Robin Dekeyser

Luc Claes

trainingsuren
woe 18u15 – 19u15
woe 18u15 – 19u15
ma 18u15 – 19u30
woe 18u15 – 19u30
ma 18u30 – 20u00
woe 18u30 – 20u00
ma 18u30 – 20u00
woe 18u30 – 20u00
ma 18u30 – 20u00
woe 18u30 – 20u00
ma 19u30 – 21u00
woe 19u30 – 21u00
di 20u00 – 21u30
do 20u00 – 21u30

wedstrijduur
10u00
11u30
10u00
10u00
11u00
10u00
10u00
11u30
10u00
14u00

• Het lidgeld moet – voor de verzekering in geval van blessures – voor de start van de
trainingen (jeugd: 2/08/2022; vanaf U21: 20/7/22) op onze rekening staan. Anders kan je (kind)
niet deelnemen aan trainingen en tornooien en kunnen we tijdige levering van kledijpakketten
niet meer garanderen.
• Het rekeningnummer is BE91 8601 0470 1576 op naam van KDN UNITED VZW,
Veeliedenstraat 70, 3221 Nieuwrode met als vermelding lidgeld 2022-2023 naam speler +
geboortedatum.
• Voor U5, U6 & U7 bedraagt het lidgeld 175€. Spelers U8 tem U17 betalen €220 voor het
eerste kind, €200 voor het tweede (en volgende kinderen) binnen hetzelfde gezin. Spelers U21
en senioren betalen €250. (Spelers die actief zijn als jeugdtrainer en aangesloten scheidsrechters zijn
vrijgesteld van lidgeld, maar dienen wel onderstaande bestelprocedure van kledij te doorlopen en af te
ronden.)
In het lidgeld zitten de volgende elementen inbegrepen (voor U6 tem U17):
Een KDN United kledingpakket (te dragen bij wedstrijden en tornooien)
Een voetbal
Een paar voetbalkousen
De verzekering en maandelijkse kosten bij de voetbalbond
Een drankbon bij thuis- & uitwedstrijden
Een snack bij thuiswedstrijden

Hoe het kledijpakket te bestellen?
Aangezien we vorig jaar overstapten naar een nieuwe leverancier, volgt er een nieuwe werkwijze om je
kledijpakket te bekomen.
Stap 1: Surf naar www.brandsfit.com/kdnunited en maak een login aan.
Stap 2: Bestel het pakket dat voor jou van toepassing is (zie overzicht hieronder), je hoeft hier niets voor
te betalen. Naast het pakket kan je hier ook nog andere kledij aankopen, met een mooie korting op de
catalogus prijzen.
De verschillende pakketten:
Elk pakket bestaat sowieso uit een trainingspak, aangezien we er voor elke wedstrijd op rekenen dat
iedereen dit draagt.
• Voor reeds aangesloten spelers (zowel jeugd als senioren) dien je code PAKKET in te geven;
• Voor nieuwe leden (U6 tem U8) dien je code NOB in te geven;
• Voor nieuwe leden (U10 tem U17) dien je code NMBBB in te geven;
• Voor nieuwe leden (vanaf U21) dien je de code NSENIOR in te geven.
Hierop bestaan 2 uitzonderingen:
• Indien de maat 3XS (=128) te groot is, dan kan er geopteerd worden voor een trainingsset (Tshirt en broekje). In dat geval hoeft er geen bestelling via de website te gebeuren, maar kan je de
bestelling per mail doorgeven aan Sofie De Leus (Sofie.deleus@gmail.com).
• senioren die vorig seizoen reeds bij KDN speelden hebben in principe reeds een trainingspak
van Patrick gekregen en kunnen de keuze maken voor een alternatief pakket (code SNR
ingeven).
Van zodra het lidgeld op onze rekening staat, geven wij aan de leverancier door dat jouw pakket aan ons
mag uitgeleverd worden.
Het uitdelen van de kledij vindt plaats tijdens de eerste 2 weken van september. Specifieke
communicatie hierrond volgt nog.

Sportieve groeten,
KDN UNITED

