Mei 2015
Beste ouders en spelers,
Het voorbije seizoen is pas achter de rug en het nieuwe voetbalseizoen nadert al met
rasse schreden. Bij deze wensen we jullie dan ook al in te lichten over de inschrijvingen
voor het nieuwe seizoen 2015 – 2016. Hoewel de recente actualiteit en de tendens bij
iedere voetbalploeg eerder verhoging van het inschrijvingsgeld is, behouden wij net als
de voorbije seizoenen het lidgeld op 200 Euro, per bijkomend kind in het gezin daalt het
lidgeld met 20 Euro (180 tot minimaal 160 Euro). Indien er na 15 juli betaald wordt is
het lidgeld echter 220 Euro (dit geldt niet voor nieuwe leden), dit omwille van het feit dat
op dat ogenblik de trainingen en de officiële wedstrijden terug van start gaan.
Gelieve dus te betalen liefst voor 15 juli 2015 op één van volgende rekeningnrs.
Crelan BE90 8508 3456 2332, BIC : SPAABE22
Fintro BE79 1430 9194 9233 BIC : GEBABEBB
dit met vermelding van de Naam, Voornaam en geboortedatum van de speler.
Het lidgeld omvat :
Café De Kroone

Aansluiting en maandelijks lidgeld bij de Koninklijke Belgische Voetbal Bond
Ongevallen verzekering bij de Koninklijke Belgische Voetbal Bond
Sportrugzak tem U13 / Sporttas van U15 tem 1e ploeg ( ter waarde 30 € / 35 €)
Drinkfles Jako enkel U6 tem U13 (ter waarde 5 €)
T shirt Jako (ter waarde 9,95 € + ongeveer 5 € kost bedrukking)
Paar voetbalkousen (ter waarde van 9 Euro)
2 trainingen en 1 wedstrijd per week (in totaal dus ongeveer 100 begeleide
activiteiten per jaar)

Dus alles samen inschrijving + een bijbehorend pakket ter waarde van +/- 60 €.
Daarnaast komen spelers gratis binnen op de thuiswedstrijden van de eerste ploeg.
Na ons eerste jaar Provinciaal voetbal met de jeugd, hebben wij dit jaar opnieuw de
aanvraag en het dossier ingediend om Provinciaal voetbal te spelen. Onze vorig jaar
behaalde 2 sterren voor het kwaliteitslabel Audit Foot Pass zijn drie jaar geldig maar
ieder jaar opnieuw moeten we een dossier indienen, wat betekent dat we niet op onze
lauweren kunnen rusten en we constant onze jeugdopleiding op een hoog niveau dienen
te houden en te verbeteren. Onze jeugdcoördinatoren en hun team van goede en talrijke
gediplomeerde trainers en medewerkers zullen erop toezien dat ons niveau wederom zal
stijgen. Dit alles is niet alleen mogelijk dankzij het bestuur, coördinatoren, trainers en
medewerkers maar ook dankzij jullie, de ouders, die de club en onze opleiding voor de
volle 100% steunen, waarvoor van harte dank !!!
Het aantal spelers van FCEK die aan de Provinciale detectiedagen mochten deelnemen
betekent in ieder geval dat we op de goede weg zijn. Meer nog, jeugdspelers uit hogere
reeksen maken nu ook de omgekeerde richting en komen naar onze club, wat vroeger
niet meteen gebeurde.
Als bestuur wensen we dan ook iedereen een sportieve & zonnige vakantie toe !
Met sportieve groeten,
Germain Vandesompele
Voorzitter FCE Kuurne
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