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Praktische Info JV Ladies 

1. Trainingen 

 

• Er wordt tweemaal per week getraind op woensdag en vrijdag telkens van 19u tot 20u30 

• De trainer voor de meisjesploeg is Kristof De Meulemeester (diploma instructeur B). Hij wordt 

geassisteerd door onze Physical Coach Filip Thomaes (UEFA B diploma).  

• De speelsters worden 10 minuten voor de start van training verwacht op het terrein 

• Ruime en moderne kleedkamers met douche zijn ter beschikking 

 

2. Competitie 

 

• Afhankelijk van de ervaring van de ingeschreven meisjes: 

1. Voldoende ervaren meisjes: vanaf september 2019 

2. Nog niet voldoende ervaring:  vanaf januari 2020 

• Getracht wordt om in te schrijven in een competitie met enkel damesploegen. Afhankelijk van het 

aantal inschrijvingen van andere meisjesploegen. Daarom geen volledige zekerheid, maar wel een 

waarschijnlijkheid.  

• Voor de begeleiding in de kleedkamers na de wedstrijden wordt er uitgekeken naar dames die de 

rol van afgevaardigde op zich willen nemen. Het spreekt voor zich dat er bij douche- en 

omkleedmomenten enkel meisjes of dames welkom zijn in de kleedkamer. 

• Thuismatchen zullen doorgaan op de voetbalvelden van JV De Pinte (Moerkensheide). 

 

3. Kledij 

 

• Trainingen: sportieve kledij, voetbalschoenen (of sportschoenen) en scheenbeschermers.  

• Wedstrijden: kledij via de club, eigen voetbalschoenen (geen sportschoenen) en 

scheenbeschermers 

• U ontvangt een kledijpakket vanaf de officiële inschrijving. Dit bestaat uit: 

• Training van JV De Pinte 

• Kousen 

• Voetbalzak 
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4. Inschrijvingsgeld 

 

• Geen lidgeld tot en met 30/9.  

• Na deze periode kan er gekozen worden om verder te spelen of te stoppen. Wie beslist verder te 

spelen betaalt 250 €. 

• In het lidgeld zijn bondstaksen, verzekering, vergoeding voor de trainers, gebruik van de terreinen, 

consumptiebonnetje na een wedstrijd en alle andere kosten eigen aan het organiseren van 

trainingen en wedstrijden inbegrepen.  

 

We zijn op zoek naar ouders/sympathisanten die mee willen helpen bij de matchen als afgevaardigde. 

Gelieve contact op te nemen met ons (meisjesvoetbal@jvdepinte.be) indien u interesse heeft. 

 

Een uitgebreid infomoment wordt voorzien op zaterdag 29 juni. Verdere details over het exacte uur 

worden later mee gedeeld. 


