KFC Zwarte Leeuw
Seizoen 2018-2019
Beste ouders en jeugdspelers,

Bij deze nodigt Zwarte Leeuw je uit op één van de inschrijvingsdagen voor het seizoen 2018-2019.
Deze vinden plaats in de KANTINE van Zwarte Leeuw op:

- woensdag 2 mei 2018
- maandag 7 mei 2018

van 18u30 tot 20u00
van 18u30 tot 20u00

Net zoals de afgelopen seizoenen zullen tot en met U13 de reeksen per jaar worden ingedeeld:
U6 - U7 – U8 – U9 – U10 – U11 – U12 – U13.
Voor de categorie U6 zullen de wedstrijdjes 2 tegen 2 georganiseerd worden Voor U7 vermoedelijk 3 tegen 3.
Reeksen U8 & U9 blijven 5 tegen 5 spelen. Reeksen U10 tem U13 spelen 8 tegen 8. Vanaf U15 speelt men 11 tegen 11.

We trachten uiteraard voor iedere speler een zo goed mogelijke begeleiding te organiseren en elke speler op
het gepaste niveau van voetbal te laten genieten.
Het lidgeld voor volgend seizoen bedraagt:

- 165 € voor spelers van de Duiveltjes (U7 tem U9)
- 210 € voor spelers vanaf PréMiniemen (U10 tem U17)
Voor gezinnen met meerdere voetballende kinderen is er een korting voorzien:
15 Euro voor het 2de kind en 20 Euro vanaf het 3de kind.
Dit lidgeld kan U enkel betalen via OVERSCHRIJVING.

De nodige info aangaande deze overschrijving krijgt U op de inschrijvingsdagen.
Via onze jeugdsponsors wordt aan elke speler tem U17 een jas geschonken.
In bijlage vindt U een inlichtingenblad. Gelieve dit blad duidelijk in te vullen en af te geven bij inschrijving.
De maat van de jas dient ter plaatse INGEVULD te worden bij de inschrijving. Er zullen bij de inschrijving pasmodellen voorzien zijn.

Om een vlotte levering (begin augustus) te kunnen verzorgen zal de bestelling van de jassen gebeuren eind mei. Volgende
bestelling zal hoogstwaarschijnlijk pas in september zijn.
DE JAS WORDT PAS BESTELD NADAT HET LIDGELD VOLDAAN IS.
Tevens bezorgen wij U het document over de gedragscode.
Gelieve dit (indien akkoord) te ondertekenen en bij inschrijving terug te bezorgen.

Vanaf heden dienen wij ook de identiteitskaarten van ALLE leden uit te lezen via e-kickoff.
Op deze manier kan men garanderen dat elk aangesloten lid uniek is.
Bovendien verwacht de Vlaamse overheid van alle gesubsidieerde sportfederaties, en dus ook
Voetbal Vlaanderen, dat de rijksregisternummers van de leden hiervoor gebruikt worden.

Graag bij inschrijving dus uw paspoort of geldige kids-ID meebrengen.
Gelieve ook een PASFOTO mee te brengen voor de aanmaak van het lidkaartje.
Sportieve groeten,
Het jeugdbestuur
KFC Zwarte Leeuw

