NIEUWSBRIEF 1 – SEIZOEN 2018-2019
Beste spelers, beste ouders,
Allereerst bedankt voor het vertrouwen in onze jeugdwerking!
Om een kwalitatieve jeugdopleiding te kunnen garanderen vragen we onze spelers
een opleidingsvergoeding in de vorm van lidgeld.
Dit bedrag dekt, naargelang de categorie, slechts een kwart tot een vijfde van de
werkelijke kostprijs (infrastructuur, onderhoud terreinen, verlichting, verwarming,
waterverbruik, … ).
Voor het seizoen 2018-2019 bedraagt de opleidingsvergoeding

*

+ 10€ voor ieder lid van FC KERKSKEN voor het gebruik van externe
sportaccommodaties.
** Er is geen (gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld als een speler tijdens
het seizoen stopt met voetballen.
*** voor spelers in het bezit van een UiTPAS hanteren we het “ Kansentarief “

De UiTPAS is een kaart voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten.
Met de UiTPAS kan je punten sparen en ze verzilveren in een korting of cadeau of
ander voordeel.
Maar de UiTPAS geeft kansarme gezinnen ook de mogelijkheid om tegen
verminderd tarief aan deze activiteiten deel te nemen.

BETALING
Het lidgeld dient contant betaald te worden op de volgende pas- en
betaaldagen:
• maandag 25/06 van 19h00 – 21h00
• dinsdag
26/06 van 19h00 – 21h00
• woensdag 27/06 van 19h00 – 21h00
Aantal opleidingsmomenten in de week
•
•
•
•
•
•

U6 = 2 trainingen + 1 wedstrijd
U7-U8-U9 = 2 trainingen + 1 wedstrijd
U10-U12-U13 = 2 trainingen + 1 wedstrijd
U15-U17 = 2 trainingen + 1 wedstrijd
Kernspeler = 2 trainingen + 1 wedstrijd
Keepertraining = op woensdag

Wat is inbegrepen in het lidgeld?
• Een verzekering van de KBVB, die instaat voor de terugbetaling van de
onkosten bij de behandeling van een acute voetbalblessure.
(Op voorwaarde dat het dossier tijdig en correct werd ingediend).
• Een beperkt kledingpakket van het merk JARTAZI
• Een voetbalopleiding onder de vorm van trainingen, wedstrijden en
tornooien … onder leiding van gediplomeerde trainers.
• Een gratis consumptie na iedere thuiscompetitiewedstrijd.
• Geen drankbonnetje na een competitie uitwedstrijd, vriendschappelijke
wedstrijd of tornooien
• Gratis toegang tot de thuiswedstrijden Fanionteam.
• Klantenkaart GO SPORT
Oproep vrijwilligers
Voor de goede organisatie van onze jeugdwerking, moet we vaak beroep doen op
vele vrijwilligers.
Ouders die graag onze jeugdwerking ondersteunen door hun hulp aan te bieden
voor de organisatie van onze activiteiten (jeugdtornooi, stage, eetfestijnen, enz…)
nodigen we warm uit om zich kenbaar te maken bij de jeugdwerking.

Inhoud kledingpakket JARTAZI

* Er is ook een optioneel kledijpakket (niet verplichtend) waar jullie artikelen
kunnen van bestellen maar deze dienen dan bijbetaald te worden bij het lidgeld.
Terugbetaling mutualiteit
Er is de mogelijkheid om via uw mutualiteit een terugbetaling te bekomen van een
deel van uw lidgeld. Hiervoor dient u een specifiek document, dat te verkrijgen is
bij uw mutualiteit, te laten ondertekenen door onze gerechtigd correspondent.
Gerechtigde correspondent
René Van Den Broeck
Adres: Oud Dorp 19 – 9450 HELDERGEM
GSM: 0472/95.38.59
email: rene.vdb@proximus.be
Aanvang nieuw voetbalseizoen
De eerste training vindt plaats op woensdag 1 augustus 2018.
De voetbalcompetitie wordt op gang getrapt op zaterdag 1 september 2018.
Met sportieve groeten,
Patrick Marginet
TVJO FC KERKSKEN
0474/72.03.68

