NIEUWSBRIEF 1 – SEIZOEN 2019-2020
Beste spelers, beste ouders,
Het is tijd om het seizoen 2019-2020 voor te bereiden.
We trachten het komende seizoen om FC KERKSKEN in zijn eigenheid van
familiale club te behouden en onze club verder uit te bouwen.
Allereerst bedankt voor het vertrouwen in onze jeugdwerking!
Om een kwalitatieve jeugdopleiding te kunnen garanderen vragen we onze
spelers een opleidingsvergoeding in de vorm van lidgeld.
Dit bedrag dekt, naargelang de categorie, slechts een kwart tot een vijfde van
de werkelijke kostprijs (infrastructuur, onderhoud terreinen, verlichting,
verwarming, waterverbruik, … ).
Voor het seizoen 2019-2020 bedraagt de opleidingsvergoeding

*

+ 10€ voor ieder lid van FC KERKSKEN voor het gebruik van externe
sportaccommodaties.
**
NIEUW – een mogelijke korting bij het aanbrengen van een nieuwe
sponsor. De korting bedraagt 10% van de sponsorwaarde.
Bv. Sponsor van € 300 is € 30 korting op het lidgeld.
*** Er is geen (gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld als een speler
tijdens het seizoen stopt met voetballen.
**** voor spelers in het bezit van een UiTPAS hanteren we het
“ Kansentarief “ zie hulp bij betalingen.

BETALING
Het lidgeld dient contant betaald te worden op de volgende pas- en
betaaldagen:
• zaterdag 29 juni 2019 van 09h00 – 12h00
• maandag 1 juli 2019
van 18h30 – 21h00
• woensdag 3 juli 2019 van 18h30 – 21h00
HULP BIJ BETALING
Het is niet voor iedereen evident om het lidgeld betaald te krijgen en het is
uiteraard niet de bedoeling om mensen en specifiek kinderen hierdoor uit te
sluiten.
Omdat we het lidgeld al bijzonder laag houden (zie HLN onderzoek van 25 mei
2019), staan we als club echter geen enkele verdere vermindering toe,
op familiekorting na (2de, 3de kind – zie tabel).
Iedereen moet dus het lidgeld betalen.
Wel helpen we de weg vinden naar organisaties die kunnen helpen bij de
betaling.
Het is daarbij belangrijk dat de ouders initiatief nemen om dit zo vlug mogelijk
te melden. U kan met vragen hierover ALTIJD terecht bij TVJO Patrick Marginet.

FC KERKSKEN is ook een UiTPAS partner.
Spelers met een UiTPAS met kansentarief hebben 75% korting op het lidgeld.
Dit houdt in dat de ouders 25 percent van het lidgeld betalen en de overige 75
percent gedekt wordt door de club (25 percent) en door de Gemeente
HAALTERT (50 percent).
(*) Bij UiTPAS is familiekorting niet van toepassing.
Kansenpastarief:

Aantal opleidingsmomenten in de week
•
•
•
•
•
•

U6 = 2 trainingen + 1 wedstrijd
U7-U8-U9 = 2 trainingen + 1 wedstrijd
U10-U12-U13 = 2 trainingen + 1 wedstrijd
U17 = 2 trainingen + 1 wedstrijd
Kernspeler = 2 trainingen + 1 wedstrijd
Keepertraining = op woensdag

Wat is inbegrepen in het lidgeld?
• De aansluiting bij KBVB en VFV
• Een ongevallenverzekering van de KBVB, die instaat voor de
terugbetaling van de onkosten bij de behandeling van een acute
voetbalblessure.
(Op voorwaarde dat het dossier tijdig en correct werd ingediend).
• Een beperkt kledingpakket van het merk JARTAZI (zie inhoud kledijpakket)
• Een voetbalopleiding onder de vorm van trainingen, wedstrijden en
tornooien … onder leiding van gediplomeerde trainers.
• Tussenkomst in de energiekosten
• Tussenkomst in het onderhoud van de terreinen
• 1 drankkaart voor 10 consumpties bij aanvang deel 1 (september) en 1
drankkaart voor 10 consumpties bij aanvang deel 2 (januari) van het
nieuwe seizoen.
• Geen drankbonnetjes na een competitiewedstrijd, vriendschappelijke
wedstrijd of tornooien
• Gratis toegang tot de thuiswedstrijden Fanionteam.
• Klantenkaart GO SPORT
Terugbetaling mutualiteit
Er is de mogelijkheid om via uw mutualiteit een terugbetaling tussen de 15 en
30 euro te bekomen van uw lidgeld. Hiervoor dient u een specifiek document,
dat te verkrijgen is bij uw mutualiteit, te laten ondertekenen door onze
gerechtigd correspondent.
Op onze website (www.fckerksken.be) vindt u een link naar de meest
voorkomende ziekenfondsen en de nodige formulieren.

Inhoud kledingpakket JARTAZI

*

De wedstrijdkousen en wedstrijdshort worden op de pasdagen
meegegeven.
** Er is ook een optioneel kledijpakket (niet verplichtend) waar jullie artikelen
kunnen van bestellen maar deze dienen dan bijbetaald te worden bij het
lidgeld.

Oproep vrijwilligers
We zijn tevens op zoek naar mensen die een handje helpen tijdens activiteiten,
in de kantine tijdens de wedstrijden of het huidige bestuur willen vervoegen.
Ben jij iemand die zich wil inzetten voor de jeugdwerking of de kernwerking van
onze club, via gerichte beslissingen helpen de richting te bepalen waar we met
onze club naartoe willen? Dan ben je van harte welkom!

Gerechtigde correspondent
Mario Van de Casteele
Adres: Pluimstraat 60 – 9450 HAALTERT
GSM: 0496/05.38.54
email: mariovandecasteele@skynet.be

Aanvang nieuw voetbalseizoen
De eerste training voor de kernspelers vindt plaats op maandag 22 juli 2019.
De eerste training voor de U17 spelers vindt plaats op dinsdag 30 juli 2019.
De eerste jeugdtraining vindt plaats op zaterdag 3 augustus 2019.
De voetbalcompetitie wordt op gang getrapt op de jeugdploegen en beloften
op zaterdag 31 augustus 2019.
De voetbalcompetitie voor het 1ste elftal wordt op gang getrapt op zondag 1
september 2019 met de thuiswedstrijd tegen VK JONG NEIGEM.
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