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K. RAMSEL FC 
 

Stamnr 436 
 

Kleuren : rood - wit 

 
Beste jeugdspelers en ouders, 
 
Met heel veel plezier zouden we jullie via deze weg willen informeren over onze club.  
 
Gerechtigd correspondent : Lambaerts Kim  -  Kim.Lambaerts@gmail.com  -  0496/43.48.07 
Coördinatoren:  Koen Brabants (U6 – U9) kramselfc.jeugd@gmail.com - 0496/687541 
  Brent De Wijngaert (U10 – U17) kramselfc.jeugd@gmail.com - 0499/46.83.05 
  Senne Goffinghs (Algemeen) kramselfc.jeugd@gmail.com – 0472/760928  
 
Wat kunnen wij u bieden ? 

 BA Verzekering 

 Volledige uitrusting (trui - broek - kousen) (die men tot middenbouw zelf bijhoudt en op het einde van het 
seizoen correct terug inlevert) 

 Om de 2 jaar een trainingsuitrusting (dwz dit jaar enkel voor de nieuwe spelers) 

 Iedere nieuwe speler ontvangt een voetbaltas, die verkregen kan worden in de kantine na een wedstrijd. 

 Trainingsbal wordt voorzien door de club 

 Vanaf U10: iedere maand een extra techniektraining gegeven door een externe organisatie 

 Een consumptie na elke thuiswedstrijd 

 Training keepers : U9 t.e.m. U13 (maandag) 

 In de winter wordt er bij slecht weer getraind in de sporthal of op het kunstgras terrein in Herselt 

 Mogelijkheid tot douchen na de training 

 Sinterklaas, Kerstfeest, barbecue op einde van seizoen 

 De spelers krijgen elke week een bericht via een APP, tot op heden is dit SPOND, waarin de trainingen en 
wedstrijd van het weekend + het uur van bijeenkomst wordt vermeld.  
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Wat vragen wij hiervoor ? 

 Voor de training  : sportieve kledij en voetbalschoenen 

 Voor een match  : voetbalschoenen + scheenbeenbeschermers 

 Vanaf middenbouw: wassen van wedstrijdoutfit in beurtrolsysteem 

 Lidgeld waarvan een deel kan teruggekregen worden via het ziekenfonds. 

U6 t.e.m. U9 : €150 per speler, €120 voor een 2de speler, 3de speler gratis 
U10 t.e.m. U17 : €180 per speler, €150 voor een 2de speler, 3de speler gratis 

Voor nieuwe spelers geldt een éénmalige aansluitingskost van €25.  

 Soms een kleine hulp van de ouders (vb. hotdogs, tombola, kleedkamers reinigen, tap, …) 

Als elke speler één van zijn ouders 2 keer per seizoen afvaardigt om een handje toe te steken is het voor    
het bestuur makkelijker om alles geregeld te krijgen. 
De opbrengst van hotdogs en tombola is volledig voor de kas van de ploeg die dit organiseert.  

Hiervan wordt gebruik gemaakt voor een etentje, een uitstap naar een 1ste klasse wedstrijd, cadeautje of een 
andere activiteit. 

 
Hiermee hopen we al een aantal vragen beantwoord te hebben,  
maar voor meer info blijven we steeds bereikbaar. 
Wat je zeker eens moet doen is onze website bezoeken (www.kramselfc.be). 
Hier vind je o.a. : trainingsdagen en – uren, opleidingsplan, documenten i.v.m. verzekering, contacten, … 
 
Heeft u interesse om uw zoon of dochter aan te sluiten bij onze club ? 
Neem dan zeker contact op met onze gerechtigd correspondent of onze algemene coördinator zodat wij uw              
zoon of dochter kunnen uitnodigen op een van onze trainingen.  

Ook vriendjes of vriendinnetjes zijn altijd welkom om eens mee te komen trainen.  

 
Check onze website www.kramselfc.be, facebook en instagram 
 
De eerste training voor volgend seizoen is voorzien voor de tweede week van augustus. 
Wij zijn steeds op zoek naar ambitieuze trainers. Indien je zelf interesse hebt of iemand kent  
die interesse heeft om onze beginnende profspelers te trainen laat dan gerust iets weten aan één  
van bovenstaande personen. 
 

http://www.kramselfc.be/

