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INSCHRIJVINGSGELD
UITNODIGING TOT BETALING VOOR HET
VOETBALSEIZOEN 2019-2020

Beste spelers
Beste ouders
We zijn met het jeugdbestuur begonnen aan de voorbereiding naar het volgende voetbalseizoen
(2019-2020). Zoals ieder jaar vragen wij aan alle voetballende clubleden om hun lidmaatschap te
verlengen d.m.v. het betalen van het lidgeld.
Voor volgend seizoen zal het lidgeld €300 bedragen. Naast de traditionele bonds- en
verzekeringskosten, het lidmaatschap van de club en een aangepast kledingpakket krijgt u ook een
waardebon van 10euro voor de jaarlijkse steakdag en een waardebon van 10euro voor onze
jaarlijkse mosseldag. Deze worden uitgedeeld zodra het volledige lidgeld betaald is of zodra er een
akkoord is met het jeugdbestuur om in schijven te betalen.
Het lidgeld voor een 2de en mogelijk volgende aangeslotene bedraagt €280.
Uiterlijk op 23 mei 2019 hoort het volledige inschrijvingsgeld betaald te worden, en dit om
ingedeeld te worden bij de ploegen voor het volgende voetbalseizoen. Is het bedrag tegen dan niet
volledig betaald, of is er geen regeling getroffen om in schijven te betalen, dan komen er €25 extra
kosten bij. Het jeugdbestuur zal dit zéér kort opvolgen!
De betalingen dienen te gebeuren op volgende rekeningnummer : BE73 1430 9394 0460 van
“Voetbalclub KFC Park Houthalen VZW” met de vermelding “Naam Speler +
geboortedatum” (vb. Jan Mertens 06092011)
Zonder spelersnaam (niet naam van de ouder) en geboortedatum op de betaling kunnen wij
onmogelijk weten wie de storting heeft gedaan, en bestaat de kans dat uw zoon of dochter in juni
niet is ingedeeld in een ploeg.
Zoals aangegeven bestaat de mogelijkheid om uw lidgeld in schijven te betalen. Dit kan
uitzonderlijk worden toegestaan op voorwaarde dat dit voor 23/05/2019 afgesproken is met de
jeugdverantwoordelijke. Deze zal steeds aanwezig zijn op het secretariaat (2de verdieping) op
woensdag van 18u30 tot 19u30.

Voetbalclub KFC Park Houthalen dankt jullie voor het vertrouwen.
Sportieve groeten,
HET JEUGDBESTUUR

