
Mei 2019
Beste speler, ouder, supporter,

Na een bewogen jaar, van eindelijk terug volle competities, zijn we alweer aan het einde van het huidige

seizoen gekomen.

April is de maand waarin iedereen, die naar een andere club wenst te gaan, zich kan uitschrijven.

Dit dien je zelf aan te vragen bij de Bond of je laat het regelen door je nieuwe club.

Vanaf 1 mei 2022 zullen onze eigen leden automatisch ingeschreven worden via ClubCollect.

Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging tot betaling via mail.

Als club hebben we niet stilgezeten voor het verder verfraaien van onze accommodatie en sportief zijn

we de laatste hand aan het leggen aan de organisatie van seizoen 2022-2023. Zo zal iedereen

duidelijkheid hebben omtrent de werking van de club.

Om de club gezond te houden organiseerden we in maart onze Villa Italia. Deze take away was net zoals

vorig jaar een schot in de roos. Met dank aan iedereen die hier z’n steentje heeft bijgedragen!

De CRV trainingsdagen zijn met z’n 70 deelnemers weer een groot success geweest.

Ons eigen jeugdtornooi gaat dit jaar door op 29, 30 april en 1 mei 2022.

De CRV Community Day plannen we op 22 mei 2022 vanaf 13u met demonstratie trainingen van onze

Nationale ploegen Ampu-voetbal (Red Flamingo’s) en Blind Soccer (Blind Devils).

De wekelijkse voetbaltrainingen gaan nog door tot 27 mei 2022.

Hopend op nog veel voetbalplezier in de laatste competitiewedstrijden en tornooien, wensen we jullie

nog een prettig einde van het seizoen.
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April 2018

Trainingen

TVJO COÖRDINATOREN
Patrick Lambert Kim Bollen onderbouw
Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding Joeri Peetermans middenbouw

Rudi Geysenbergh bovenbouw + senioren

 Indien de huidige leden aangesloten blijven, zijn er voor deze leeftijdsgroepen wachtlijsten
voor nieuwe leden.

In de loop van de maand mei 2022 zal de lijst met de trainers per ploeg bekend gemaakt worden



April 2018

Realisaties

Het C-terrein met boarding werd terug in gebruik genomen en dit uitsluitend door de 
onderbouw.

Er zijn 3 nieuwe brugjes geplaatst over de grachten rond onze terreinen zodoende de ballen 
makkelijker gerecupereerd kunnen worden.

Er staat een nieuwe kast voor voetbaltassen in de gang van de kleedkamers.

1 dugout op de A-plein is volledig vernieuwd na de doortocht van storm Eunice.

Het volledig terras-meubilair is vervangen door een hedendaagse zwarte versie.

Het ganse sanitair complex (kantine en kleedkamers) is hertekend en volledig vernieuwd.

Met dank aan onze hoofdsponsors voor hun participatie in deze realisaties



Zoals elk jaar krijgen onze eigen leden vanaf 2 mei 2022 voorrang om zich te kunnen inschrijven voor volgend
seizoen. Jullie krijgen op deze datum reeds de factuur doorgestuurd voor het nieuwe seizoen.
Opnieuw inschrijven hoeft dus niet, enkel de factuur betalen.

Indien je geen lid wil blijven, neem je best contact op via info@crossing-vissenaken.be.

Opgelet : de factuur wordt verstuurd naar het mailadres opgegeven bij de inschrijving.

Op 23 mei 2022 zullen de inschrijvingen openstaan voor nieuwe leden en uiteraard kunnen we dan niet meer
garanderen dat onze eigen leden nog plaats zullen hebben in één van onze teams. Dus wil je ook volgend
seizoen zeker bij CRV blijven spelen, gelieve het inschrijvingsgeld voor deze datum te vereffenen.

Als je je als huidig lid uitschrijft (in de maand april) en nadien toch bij CRV wil blijven kom je ook op de
wachtlijst te staan.

Nieuwe leden dienen zich te registreren via en komen op een wachtlijst te staan. Wanneer
er goedkeuring is van inschrijving krijgen ook zij een factuur toegestuurd. Nadien dient hier ook nog een
inschrijving met identiteitskaart bij de KBVB te gebeuren. Hiervoor wordt er later een uitnodiging gestuurd
met concrete data.
De link naar ClubCollect is te vinden op onze website https://www.crossing-
vissenaken.be/info/inschrijvingen-2022-2023/hrijvingsgeld bedraagt 200 Eur.      (185 Eur 2e kind – 170 Eur 3e

kind)

Nieuwe en bestaande leden : 260 Eur (jeugd en volwassenen)

130 Eur (G-sport en Wandelvoetbal)

(2e lid -20 Eur; 3e lid -40 Eur)

Het kledijpakket voor alle leden wordt door hen zelf besteld in de Macron Store met betalingsbewijs van 

inschrijving. Dit kan enkel op zaterdag van 10u tot 16u vanaf 7 mei 2022. 

Op de club zelf kan er niets gepast of besteld worden.

Voor het kledijpakket hebben wij voor de komende 3 jaar gekozen voor een volledig nieuwe lijn bestaande uit 

trainingsvest- en broek met T-shirt en kousen. Andere clubkledij zoals hoodie, regenjas of polo kan eveneens 

besteld worden in de Macron Store aan 20% clubkorting.

Wat is er inbegrepen in het lidgeld ?

 inschrijving + verzekering KBVB
 club attenties doorheen het jaar 
 het kledijpakket van de club 
 clubkousen en gebruik wedstrijdkledij (korte mouwen en thermisch bloesje)
 een persoonlijke bal voor ieder jeugdlid te gebruiken tijdens training

Inschrijvingen

mailto:info@crossing-vissenaken.be
https://www.crossing-vissenaken.be/info/inschrijvingen-2022-2023/


Kledijpakket

Standaard pakket voor alle leden – inbegrepen in het lidgeld

Optioneel bij te bestellen met de clubkorting van 20% * 

* De clubkorting is enkel geldig wanneer deze clubartikelen bedrukt zijn met het logo de clubsponsors. 
Op accesoires zoals kousen, keepershandschoenen, voetbalschoenen, etc ... ontvang je een korting van 10%



Community CRV

Programma

Red Flamingo’s

Blind Devils

Uur Matchen Terrein

13u00-14u00 U6 + U7 + U9 A

14u00-15u00 U10 + U11 + U13 A

15u00-16u00 Gsport + CP Stars + Red Flamingo’s A

16u00-17u00 U15 + Blind Devils A

17u00-18u00 Walking Bears + Vets + Ladies + Reserven A

U17 + U21 B

18u00-20u00 P4 + P3 A


