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INFOBRIEF 2021-2022 

Asse, 14 mei 2021 
 
Beste speler, beste ouder,  
 
 
via deze infobrief willen wij je informeren over de opstart van seizoen 2021-2022, een aantal 

praktische afspraken met je overlopen. 

Het spreekt voor zich dat alle vermelde data in deze brief indicatief zijn en afhangen van de door de 

overheid opgelegde veiligheidsmaatregelen betreffende het Covid-19 virus. 

 

1. Start van de trainingen: 
 

 11x11-ploegen (P2, Jong Asse):   week van 19 juli 2021 

 11x11-ploegen (U17, U16, U15, U14):  week van 2 augustus 2021 

 8x8-ploegen (U13, U12, U11, U10):  week van 9 augustus 2021 

 5x5-ploegen (U9, U8):    week van 16 augustus 2021 

 3x3-ploegen (U7)    week van 16 augustus 2021 

 2x2-ploegen (U6)    week van 16 augustus 2021 

 Voetbalspeeltuin    week van 30 augustus 2021 
 
 
 

2. Trainingsschema 
 

 11x11: 
o P2   dinsdag  19:45  donderdag  19:45 
o Jong Asse  woensdag  19:30  vrijdag   19:45 
o U17   dinsdag  17:00  donderdag  17:00 
o U15P   maandag  18:00  woensdag  18:00 
o U15R   maandag  18:15  donderdag  18:00 

 
 

 8x8: 
o U13   dinsdag  18:30  vrijdag  17:30 
o U12   dinsdag  18:30  vrijdag  17:30 
o U11P   dinsdag  18:15  vrijdag  18:45 
o U11R   dinsdag  18:15  donderdag 18:30 
o U10   woensdag  18:00  vrijdag   18:30 
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 5x5 
o U9   woensdag  17:00  vrijdag   17:30 
o U8   woensdag  17:00  vrijdag   17:30 

 

 3x3 
o U7   woensdag  17:00  vrijdag   17:30 

 

 2x2 
o U6   woensdag  17:00 

 

 voetbalspeeltuin 
o U5-U4   woensdag  16:30 

 
 

3. Communicatie 
 

De communicatie verloopt gecentraliseerd via het platform ProSoccerData.  Je kan dit raadplegen 

op de website: az2002.prosoccerdata.com of via de mobiele applicatie (IOS en Android) 

Indien je niet over een login en paswoord beschikt, gelieve te mailen naar tvjo@assezellik.be. 

Neem ook regelmatig een kijkje op onze website www.assezellik2002.com, waar je heel wat 

nuttige info terugvindt en via de nieuwslijn updates kan volgen.  Ook door onze facebookpagina FC 

Asse-Zellik 2002 te liken blijf je stelselmatig op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 

 

 

4. BELANGRIJK - Inschrijving, lidgeld en pakket 
 

NIEUW: vanaf dit jaar moet je ook als bestaande speler je inschrijven.  Dat kan via volgend 

inschrijvingsformulier.   

De betaling van het lidgeld gebeurt ook via dit formulier. Uiterste betaaldatum van je lidgeld is 31 

juli 2021.  Na betaling van je lidgeld is je plaatsje gereserveerd bij AsseZellik 2002, en zal ook je 

pakket besteld worden.  Vul dus ook zo snel mogelijk je gewenste maten van je pakket in: 

pakketformulier, enkel dan kunnen we uiteraard je pakket bestellen.  In je pakket zit dit jaar een 

training, T-shirt en voetbalkousen.   

Levering van het pakket gebeurt in de kantine, je wordt geinformeerd op moment van levering. 
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De Corona-tijden zorgden voor onze club voor financiële uitdagingen, een groot deel van onze 

inkomsten (kantine, sponsoring, …) zagen we verloren gaan.   

Vanuit deze financiële uitdagingen besliste het bestuur enerzijds om geen compensatie van het 

lidgeld van het afgelopen seizoen te voorzien, anderzijds om het lidgeld voor het volgend seizoen 

2021-2022 niet te verhogen.  Enige bijsturing die we doen is het gelijktrekken van het lidgeld voor 

alle teams die 2 keer per week trainen. 

Het lidgeld seizoen 2021-2022 

 U7 t.e.m. A-ploeg – geboren in 2015 of vroeger     365 EUR  
(incl. 40 EUR eet- en drankkaarten + 2 abo’s A-ploeg t.w.v. 65 EUR) 
 

 U6 – geboren in 2016         240 EUR  
(incl. 40 EUR eet- en drankkaarten + 2 abo’s A-ploeg t.w.v. 65 EUR) 
 

 Voetbalspeeltuin (U5-U4) – geboren in 2017 of 2018    180 EUR  
(incl. 40 EUR eet- en drankkaarten + 2 abo’s A-ploeg t.w.v. 65 EUR) 
 

 
Voor een tweede speler uit hetzelfde gezin wordt het inschrijvingsgeld met 30 EUR verminderd.  Je 

vermeldt dit bij de opmerkingen in het inschrijvingsformulier, op die manier wordt je korting 

onmiddellijk na inschrijving terugbetaald. 

 

Inbegrepen in het lidgeld: 

 De aansluiting bij de Belgische Voetbalbond (KBVB) met inbegrip van de sportverzekering  

 Deelname aan trainingen en wedstrijden geleid door ervaren en/of gediplomeerde coaches 

 Een kledijpakket 

 Een drankje na de thuiswedstrijden 

 Eet- en drankkaarten ter waarde van 40 EUR  

 2 abonnementen A-ploeg voor seizoen 2021-2022, elk t.w.v. 65 EUR 
 
Voor de inschrijvingen werken we met het first come, first served principe: wie eerst inschrijft heeft 

voorrang op een plaatsje in het team.  Wanneer je inschrijft en het team is volzet word je asap 

gecontacteerd en betalen we uiteraard je lidgeld terug. 

Uiterste inschrijvings- en betaaldatum van het lidgeld is 31 juli 2021, wie zijn lidgeld niet betaald 

heeft zal niet toegelaten worden op trainingen en wedstrijden. 
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5. AZ-voetbalstage tijdens de zomervakantie 
 
Wij organiseren ook dit jaar weer een voetbalstage.  De zomerstage gaat door van maandag 9/8 tot 
en met donderdag 13/8.  De allerkleinsten sluiten aan op woensdag 12/8 en donderdag 13/8.   
 
Meer info & inschrijving via onze website: https://www.assezellik2002.com/az-stages 

 

Wij kijken alvast uit naar een zo normaal mogelijk seizoen.  Heb je nog vragen? Check dan zeker 

eerst onze website www.assezellik2002.com, waar je alle info, het trainingsschema, wedstrijddagen 

jeugd en aanspreekpunten kan raadplegen. 

Binnenkort publiceren we ook een overzicht van alle randactiviteiten die we volgend jaar plannen, 

zoals een ledenavond, onze ondertussen gekende pasta take away, stages en tornooien, … zodat je 

die data tijdig kan inschrijven in je agenda.   

 

Hopend jullie zo snel mogelijk terug te mogen begroeten op de Waalborre-site, 

 

Met sportieve groeten,  

Het bestuur van Asse-Zellik 2002 
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