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Beste ouders en jeugdspelers,

Waarom ?
Het inschrijvingsgeld is heel belangrijk voor onze club. Hiermee kunnen
wij een gedeelte van onze werkingskosten financieren : trainerskosten,
verzekeringskosten, gebruik van de sportaccommodatie, aanschaffen van
sportmateriaal en sportuitrustingen, betaling bondskosten, …
Jullie krijgen daarvoor heel veel terug: een heel jaar voetbal (training en
matchen), een verzekering, een aansluiting bij de K.B.V.B., verwarming
en sanitair, een voetbal, een training en kousen.
Hoeveel betalen ?
Voor het seizoen van 2018-2019 :
-

betalen onze nieuwe jeugdspelers van U6 tot en met U17: 250€.
Betalen oud-leden met kleding pakket: 250€
Betalen oud-leden zonder kleding pakket: 210€
Vanaf een tweede speler (broer of zus) krijgt men 20 Euro korting
per kind
Indien een oud-lid zich liet uitschrijven in de maand april en zich
toch terug wenst aan te sluiten dan is er een extra vergoeding te
betalen van 30 Euro

Wanneer betalen ?
Oud-leden:
Bij betaling van het volledige lidgeld voor 15/8/2018 heeft men de mogelijkheid om
van de vroege bestelling te kunnen genieten voor het kleding pakket.
Betaling na 15/8/2017 geen deelname aan trainingen nog wedstrijden zolang lidgeld
niet wordt betaald.
Maatschappelijke zetel : KFC.Peutie
Peutiebosweg
1800 PEUTIE
GSM : 0479/ 95 02 21

BTW BE0893.844.904
IBAN BE09-7512-0446-8057
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Nieuwe leden:
Betaling binnen de week na de inschrijving.
Hoe betalen ?
Het inschrijvingsgeld wordt overgeschreven op BE09 7512 0446 8057 met
de vermelding:
inschrijvingsgeld KFC Peutie + naam van de speler + ploeg
(voorbeeld U9)
Voor een vlot verloop zullen contante betalingen niet meer aanvaard
worden.
Wij vestigen er uw aandacht op dat sommige mutualiteiten een
tussenkomst in het lidgeld voorzien. Hiervoor dient u bij uw mutualiteit
de nodige formulieren te vragen die door ons verder ingevuld worden. U
kan deze steeds afgeven in de kantine.

TRAININGEN 2018-2019 (voorlopig)
U7

: woensdag 18u00-19u00 SY

vrijdag 18u00-19u00 A-veld

U8

: woensdag 18u00-19u00 SY

vrijdag 19u00-18u00 A-veld

U9

: dinsdag

vrijdag 18u00-19u00 A-veld

U10

: woensdag 18u00-19u00 A-veld

vrijdag 18u00-19u00 SY

U11

: woensdag 18u00-19u00 A-veld

vrijdag 18u00-19u00 SY

U12

: dinsdag 18u30-19u30 SY

donderdag 18u30-19u30 Sy

U13

: woensdag 19u00-20.00 SY

vrijdag 19u00-20u00 A-veld

U15

: woensdag 19u00-20.00 SY

vrijdag 19u00-20u00 A-veld

U17

: maandag 19u00-20u15 A

18u00-19u00 SY

Maatschappelijke zetel : KFC.Peutie
Peutiebosweg
1800 PEUTIE
GSM : 0479/ 95 02 21

Vrijdag 19u00-20u15 SY
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Dit is een voorlopig voorstel,elke ploeg traint minstens 1x op synthetisch.

Voorlopig overzicht trainers:
U7: Dominiek
U8: Lorena
U9: Ronny
U10: Kelvin
U11: Wim
U12: Jill
U13: Tim
U15: Luc
U17: Mo
Invallende trainers: Nico en Tom

Om je inschrijving te verzekeren voor het seizoen 2018/2019, vragen wij u om
bijgesloten informatieblad zo snel mogelijk te bezorgen in de kantine of op email:
roswitha.de.paepe74@gmail.com
Indien wij dit document + betaling niet ontvangen voor 15/08/2018 zullen wij geen
garantie kunnen geven op een plaats in de geselecteerde ploeg.
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In drukletters invullen aub!
Gegevens aangaande de speler:
Naam: …………………………………………………….. Voornaam: ……………………………………………………………
Straat + nr: ……………………………………………………………………………………………………………………….........
Postcode & gemeente: ……….……………………………………………………………………….………………………….
Geboortedatum: ……………………………. Geboorteplaats: …………………………………………………………….
Nationaliteit: ……………………………………………………………………………
E-mail vader: ................................................................................
E-mail moeder: ................................................................................
GSM vader: ................................................................................
GSM moeder: ................................................................................
Kledij pakket gewenst ja / neen (schrappen wat niet past - enkel van toepassing voor oud-leden die
reeds een kleding pakket bezitten)
Trainingsbroek: 4XS – 3XS – 2XS – XS – S – M – L – XL – XXL
Trainingsvest: 4XS – 3XS – 2XS – XS – S – M – L – XL – XXL
Kousen:

0 (29-32)

1 (33-36)

2 (33-36)

3 (37-40) 4 (41-43)

5(44-46)

Voor spelers van de categorie U17 is het verplicht om een kopij van de pas bij te voegen!
Omcirkel je maat aub! Pasmaten voor trainingspak zijn beschikbaar in de kantine elke vrijdag tijdens
de maan augustus!
Ik heb het clubreglement van KFC Peutie gelezen (beschikbaar op de website www.kfcpeutie.be ) en
ga hiermee akkoord!
Handtekening ouder/voogd
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