


Wilskracht zorgt ervoor dat je het beste uit jezelf kan halen. Jij bepaalt zelf 
of je het beste haalt uit je mogelijkheden of niet. Jij bepaalt zelf of je de 
kansen die je krijgt neemt of niet. Kansen nemen wil niet zeggen dat je de 
beste moet zijn in wat je doet. Kansen nemen wil zeggen dat je jouw 
doelstellingen die je wil bereiken kan halen en wilskracht is één van de 
belangrijkste waarden die je hiervoor kan inzetten. 
Als je wil, kan je het. Willen is kunnen.

KFC Zwarte Leeuw wil daarom zoveel mogelijk kansen geven. Kansen 
geven om kansen te laten grijpen. Kansen geven om het beste uit jezelf te 
laten halen. Kansen geven om iemand te laten groeien van welp tot Leeuw. 
En daar willen we heel graag samen aan werken.



KFC Zwarte Leeuw is een traditieclub met een enorm rijk verleden en 
een nog rijkere toekomst. KFC Zwarte Leeuw is een hechte en 
warme familieclub. 

Kwaliteit
De club hecht veel waarde een kwaliteit. De continue verbeter-mind-
set zorgt ervoor dat we stap voor stap kunnen blijven bouwen aan 
het werken met en opleiden van jonge voetballertjes. De 
jeugdopleiding, de Leeuwenacademie heeft een DoublePass 
tweesterrenlabel en biedt jeugdvoetbal op provinciaal niveau aan. 
Daar is de club zeer trots op. Op een kwalitatieve manier met jeugd 
aan de slag gaan, is waar ons Leeuwenhart sneller van klopt.

Kwaliteit wil niet zeggen de beste zijn. Kwaliteit wil zeggen dat je het 
beste uit jezelf kan halen, wat dat ook mag zijn. En wij zijn trots om 
je daarin te mogen begeleiden. 

Spelers centraal
In alles wat de doen, staan de spelers centraal. Alles draait rond het 
welbevinden van de spelers. Daarom onderschrijft 
KFC Zwarte Leeuw de panathlon verklaring en is er een interne 
ethische code voor spelers en ouders. Die kan je terugvinden op de 
website. 

Plezier
Zonder plezier op de groene mat zijn we niets. We willen een fijne 
club zijn, jullie fijne momenten bezorgen en samen bouwen aan wat 
komen kan en zal.



Als al deze stapjes in orde zijn, krijg je een code om je kledijpakket te 
bestellen en kan je met veel passie en trots de Leeuwenkleuren dragen.

Wist je dat?
Je bij de gemeente terecht kan voor tussenkomst in lidgeld? 
Neem contact op met de sportdienst van Rijkevorsel.

Je ziekenfonds een gedeelte van het lidgeld terugbetaald? 
De club bezorgt de documenten hiervoor bij het begin van het seizoen.

Neem CONTACT op met iemand van de club.
contactinfo te vinden op www.kfczwarteleeuw.be/club/contactinfo
 

Registreer je als LID bij KFC ZWARTE LEEUW, en schrijf het lidgeld 
over: www.kfczwarteleeuw.be/club/lidworden

Kom met je ID naar de club en wij maken je LID bij de enige échte 
VOETBALBOND, de KBVB. Dat kan op woensdagen van 18-19u.

In april 2022 kan dit op woensdag 6, 20 en 27 april en op donderdag 7, 21 
en 28 april van 18-20u in het jeugdlokaal van de club.

Speel je nog bij een andere club? Dien daar je ONTSLAG in. 
Dat moet gebeuren tussen 1 en 30 april.

Dit kan je helemaal zelf doen op de website van de Voetbalbond: 
https://www.rbfa.be/nl/ontslag

Lukt dit niet: info@kfczwarteleeuw.be of 
leeuwenacademie@kfczwarteleeuw.be We helpen je met een berg 
Leeuwenplezier verder.

Contact:
GC (gerechtigd correspondent): +32(0)486 51 30 94
Aanspreekpunt Integriteit (API): +32(0)470 47 19 87

E-mail:
Algemeen: info@kfczwarteleeuw.be
Leeuwenacademie: leeuwenacademie@kfczwarteleeuw.be


