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Beste ouders 
Beste speler 
 
Wil je toch eens proeven van andere oorden?  
 
Hoezeer wij het betreuren om afscheid te nemen van een kempenzoon, willen we als club op een correcte manier 
helpen om de volgende stap in een voetbalopleiding te zetten. 
 
Wil je met een gerust gemoed gaan testen?  
 
Neem geen risico’s en breng ons op de hoogte d.m.v. onderstaand invulstrookje. Bezorg dit aan je ploegtrainer, 
sportief coördinator of secretaris. De secretaris regelt de nodige administratie en tekent het document voor je af. Je 
wil niet voorhebben dat je kind zich kwetst tijdens zo’n testtraining en dat je dan niet kan terugvallen op de 
verzekering. 
 
Het gras is niet altijd groener aan de overkant 
 
Elke club heeft zijn werkpunten. Zo ook Lierse K.. Daar zijn we ons bewust van. En daar werken we elke dag hard 
aan. Ben je om een bepaalde reden niet tevreden? Praat er met ons over. De kans is groot dat we de uitdaging zelf 
ook al kennen en dat we al plannen hebben of naar oplossingen op zoek zijn.  
 
Beslis je toch om een andere club uit te proberen dan vragen we je vriendelijk om ons toch de reden van je vertrek 
te melden. We kunnen er ongetwijfeld lessen uit trekken voor de toekomst. 
 
 
Geel zwarte groeten 
 
Lierse K. Jeugd 
 
 
P.S.: Als club zijn we best fier wanneer we spelers kunnen helpen om een stapje hogerop te zetten. Onder geen 
enkele vorm wordt het volgen van een testtraining bestraft door de club of een ploegtrainer. We vragen je correcte 
melding om een goed verloop van onze trainingen te garanderen. 
 
 

 
 
Speler (naam + voornaam): …………………………………………………………………………………… 
 
Speelt bij (huidige leeftijdscategorie bij Lierse Kempenzonen): …………………………………………… 
 
Gaat een testtraining volgen bij (nieuwe club): ……………………………………………………………… 
 
Op datum van (dag en uur): …………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Voor akkoord door de jeugdsecretaris (te tekenen door de club): ………………………………………… 
 


