KONINKLIJKE HOGER OP WOLVERTEM MERCHTEM

INFORMATIEBRIEF SEIZOEN 2019/20
Betreft: Lidgeld en pasdagen kledij voetbalseizoen 2019 – 2020
Geachte ouders, Beste spelers,
Met het einde van seizoen 2018-2019 in zicht geven we U al info voor het seizoen 2019-2020.
Achter de schermen zijn we bij KHO Wolvertem Merchtem volop bezig met de voorbereidingen voor
het nieuwe voetbalseizoen. De invulling van de teams, trainers en technische staf zit in zijn finale
fase.
De verdeling van de kledij zal op dezelfde manier als vorig jaar gebeuren. Enkel diegenen die hun
lidgeld voor of op deze datum betaald hebben mogen hun kledij komen passen en bedoeling is dat
deze dan ook onmiddellijk meegegeven wordt. Er is de mogelijkheid om op deze pas- & afhaaldag via
Bancontact of cash te betalen.
De 1ste pas- & afhaaldag zal georganiseerd worden op zaterdag 22 juni te Merchtem, beginnende
om 09u00 ‘s morgens tot 16u00 in de namiddag. De 2de en tevens LAATSTE pas- & afhaaldag zal later
via de website van KHOWM worden gecommuniceerd.
Na 3 seizoenen zonder enige verhoging van het lidgeld zijn we nu echter wel genoodzaakt om dit te
doen gezien de stijgende (on)kosten van de club met betrekking tot de jeugdwerking. Ons doel is om
uw kind een correcte en professionele opleiding te kunnen blijven geven.
Meer informatie hierover zal gegeven worden op de informatievergadering voor het seizoen 20192020 dewelke eind juni zal plaatsvinden. Een exacte datum zal tijdig worden doorgegeven.
Hieronder een overzicht van de lidgelden voor het komend seizoen.
CATEGORIE
U5 (Voetbaltuin)
U6 & U7
U8 t.e.m. U13
U14 t.e.m. U21

BEDRAG
€ 160 (enkel bal)
€ 335
€ 375
€ 445

Voor elk bijkomend kind is er een korting van 40€ op het lidgeld voorzien.
Betaling:
IBAN:
Begunstigde:
Mededeling:

uiterlijk 15/06/2019 via overschrijving of op 22/06/2019 Cash/via Bancontact
BE26 8530 3826 6229
KHO Wolvertem Merchtem
Lidgeld + “naam van de speler” + geboortedatum
GEEN LIDGELD BETAALD = GEEN AFHALING PAKKET
EN GEEN DEELNAME AAN TRAININGEN & WEDSTRIJDEN

Met sportieve groeten,
Jeugdbestuur KHO Wolvertem Merchtem

