KFC MUIZEN 367
Muizen 2018-04-08
Beste jeugdspelers en beste ouders
Om de goede werking van de club te verzekeren zijn wij verplicht om lidgeld te vragen aan al onze
voetballende leden.

Ondanks onze stijgende uitgaven hebben wij het bedrag van het lidgeld onveranderd gelaten.
Voor het seizoen 2018 – 2019 vragen wij € 230 lidgeld aan iedere speler van U 15 en U 17 (vanaf
het derde kind uit één gezin wordt 80 % aangerekend).
Hierin zijn begrepen:
– een trainingspak
– een polo
– een driekwartbroek (geschikt om te trainen op kunstgras)
– een bal en een speeluitrusting beschikbaar gesteld door de club
– een ongevallenverzekering
– een gratis drankje na de officiële wedstrijden
– algemene kosten (water, elektriciteit, verwarming, onderhoud gebouwen, velden...)
– vergoeding van de trainer
– één gratis abonnement voor ouder(s) per speler met een maximum van 2 abonnementen per
gezin
Concreet: op woensdagen 18 april, 25 april en 02 mei 2018 liggen er in het chalet pasmaten klaar
voor het trainingspak, de polo en de broek. Op één van die woensdagen verwachten wij de spelers
én de ouders in het chalet tussen 16 en 19 uur. Op die dagen kan u ook de eerste schijf van het
lidgeld – 50 euro – cash betalen. Dat kan ook door middel van talententickets uiteraard.
Het resterend bedrag – zoveel mogelijk via een overschrijving- verwachten wij tegen uiterlijk 1
augustus 2018. Dit bedrag mag u ook in schijven betalen uiteraard.
De kledij zal pas overhandigd worden wanneer het lidgeld volledig betaald is en pas dan zal de
speler mogen trainen en deelnemen aan de wedstrijden.
Wij willen ook verwijzen naar mogelijke tussenkomst in het lidgeld via de stad Mechelen
(talententickets) en via uw mutualiteit.
Wie de club wil verlaten kan dit aangetekend doen tussen 1 en 30 april.
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