NIEUWSBRIEF 1 – START SEIZOEN 2020-2021
Beste spelers, beste ouders,
EEN KLEINE TERUGBLIK
We danken iedereen voor het afgelopen seizoen, dat helaas zo abrupt
geëindigd is. We zaten nog vol plannen: onze comedy-avond, ons Pinksteren
jeugdtornooi met 90 ingeschreven ploegen, …..
Gelukkig hebben we nog 2 jeugdtrainingen kunnen organiseren als afsluiter van
het voetbalseizoen.
Als het weer een maatstaf had geweest voor het succes van ons jeugdtornooi
dat normaal gezien op het Pinksteren weekend had plaats gevonden, dan
hadden we een topeditie!
Traditioneel eindigen wij elk voetbalseizoen na ons eigen jeugdtornooi.
Zonder Corona hadden we dus ook gestopt op maandag 1 juni 2020
EN NU DE BLIK VOORUIT
Vanaf 1 juli 2020 is de fusie tussen FC KERKSKEN en KRC HAALTERT officieel
d.w.z. dat we het volgend seizoen gaan starten als fusieclub onder de naam KFC
KERKSKEN-HAALTERT met een fusieplan, nieuwe kleding en een nieuw logo.
De eerste training voor de kernspelers (1ste ploeg + beloften) en U21 zal
plaatsvinden op woensdag 22 juli om 19h30 en de kick-off van de
jeugdtrainingen is voorzien op zaterdag 1 augustus om 10h00.
Verder plannen we eind augustus een ouderavond, waarbij we eerst
gezamenlijk en daarna per trainer/leeftijd een info sessie zullen houden.
We kijken er in elk geval naar uit om opnieuw veilig en met veel FUN aan het
nieuwe seizoen te beginnen.

INSCHRIJVINGEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN 2020-2021
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, … ).
Ondanks het abrupte einde van het vorig seizoen en aangezien de coronacrisis
heel veel mensen treft, zien we ons toch genoodzaakt om een kleine indexering
van het inschrijvingsgeld te voorzien.
Voor het seizoen 2020-2021 bedraagt de opleidingsvergoeding
•
•
•
•
•

U6 (geboortejaar 2015 en later):
U7-U8-U9 (geboortejaar 2014-2013-2012):
U10-U11-U12-U13 (geboortejaar 2011-2010-2009-2008):
U21 (geboortejaar 2003-2002-2001-2000):
KERNSPELER (vanaf 1999):

200 euro
230 euro
230 euro
260 euro
260 euro

20 euro korting voor een 2de, 3de ….. kind uit hetzelfde gezin
*

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:
• Woensdag 1 juli 2020 van 18h30 – 21h00
• Donderdag 2 juli 2020 van 18h30 – 21h00
• Zaterdag 4 juli 2020
van 09h00 – 12h00

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, 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.

KFC KERKSKEN-HAALTERT 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-U11-U12-U13 = 2 trainingen + 1 wedstrijd
U21 = 2 trainingen + 1 wedstrijd
Kernspeler = 2 trainingen + 1 wedstrijd

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 8 consumpties bij aanvang deel 1 (september) en 1
drankkaart voor 8 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

* 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 woensdag 22 juli 2020.
De eerste training voor de U21 spelers vindt plaats op woensdag 22 juli 2020.
De eerste jeugdtraining vindt plaats op zaterdag 1 augustus 2020.
De voetbalcompetitie wordt op gang getrapt op de jeugdploegen en beloften
op zaterdag 5 september 2020.
De voetbalcompetitie voor het 1ste elftal wordt op gang getrapt op zondag 6
september 2020.
Een nieuwe jeugd-coördinator!
Langs deze weg willen wij onze nieuwe jeugdcoördinator Jeroen D’haese
voorstellen.
Indien u vragen of opmerkingen heeft van sportieve aard, aarzel dan niet om
Jeroen te contacteren via jeroenpatricia@hotmail.com
Wij hopen jullie, spelers en ouders, voldoende te hebben ingelicht omtrent alle
regelingen.
Met sportieve groeten,

JEUGDWERKING KFC KERKSKEN-HAALTERT
Patrick Marginet
TVJO KFCKH
0474/72.03.68

Jeroen D’Haese
JC KFCKH
0473/23.27.24

De Pril Daisy
Administratie KFCKH
0496/05.38.54

