KONINKLIJKE HOGER OP WOLVERTEM MERCHTEM

OPSTART SEIZOEN 2020/21 - JEUGD
Beste ouders, spelers en speelsters,
Het voorbije seizoen 2019/20 werd voor ons allen medio maart abrupt beëindigd. Het Corona-virus
en de bijhorende veiligheidsvoorschriften blijven tot op vandaag ons dagelijks leven nog steeds
beheersen. Gelukkig kunnen alle maatregelen stelselmatig worden afgebouwd.
Ondanks de veiligheidsraad onder strikte beperkingen voetbaltrainingen terug toelaat, hebben wij als
club besloten de sportieve activiteiten niet opnieuw op te starten. Enerzijds zijn beide gemeentelijke
sportcomplexen nog steeds gesloten, waardoor we niet over onze gebruikelijke accommodatie
kunnen beschikken. Anderzijds zijn de beperkingen die ons worden opgelegd erg moeilijk om te
zetten in de praktijk. Reken daar nog eens bij dat het spelen van wedstrijden of tornooien
momenteel nog niet aan de orde is en we absoluut elk risico op een besmetting binnen onze club
willen vermijden… We begrijpen allen dat een heropstart van de trainingen op deze manier geen
haalbare optie meer is.
Achter de schermen zijn we echter niet bij de pakken blijven zitten, en zijn alle sportieve cellen volop
begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen. De ploegindelingen, de
samenstelling van hun technische staf, een goed gevulde voorbereidingskalender,… Het zijn stuk voor
stuk zaken waarop we alles hebben ingezet. We durven dan ook zeggen dat we klaar zijn om van het
seizoen 2020/21 hopelijk een geweldig voetbaljaar te kunnen maken!
Maar, we kunnen er helaas niet om heen: zelfs voor het uitbreken van de Corona-crisis stonden
verschillende voetbalclubs al onder een financiële druk. Ook onze club wordt geconfronteerd met
dalende inkomsten en stijgende uitgaven. Het zien wegvallen van talloze wedstrijddagen, enkele
belangrijke evenementen zoals onze ‘Foot Lunch’ en het mei-tornooi, is dan ook een pijnlijke zaak.
Anderzijds beseffen wij dat ook jullie als spelers, speelsters en ouders hiervan het slachtoffer zijn. Het
was voor ons als club moeilijk om een evenwicht te vinden tussen ieders verschillende
verwachtingen. Enerzijds willen we niet liever dan jullie tegemoet te komen voor het
noodgedwongen moeten missen van afgelopen seizoen, anderzijds blijven onze sponsors die het ook
moeilijk hebben erg belangrijk voor ons. Uiteindelijk dienen wij als club ook financieel gezond te
blijven om in de toekomst het beste te kunnen blijven aanbieden aan onze leden.
Hierbij komt dat ook deze crisis een merkbare impact heeft op de beschikbaarheid en levertijden van
clubkledij. Dit zorgt er voor dat wij nooit tijdig over voldoende clubkledij kunnen beschikken bij de
start van het nieuwe seizoen, wat de puzzel er niet eenvoudig op heeft gemaakt. We hebben echter
gezocht naar een pragmatische oplossing, en menen deze gevonden te hebben.
Inzake het lidgeld kunnen we jullie het volgende meedelen:
•
•

Ondanks er een verhoging van het lidgeld was gepland, blijft het komende seizoen voor bijna
alle leeftijdscategorieën het lidgeld gelijk;
Enkel voor de IP-reeksen zal er het komende seizoen een lichte stijging van het lidgeld worden
doorgevoerd. Hiermee volgen we vele andere clubs die IP-voetbal aanbieden, door een
afzonderlijk tarief voor IP-reeksen te hanteren. IP-reeksen hebben wekelijks ook drie
trainingen, waar de regionale reeksen maar twee keer per week trainen.

Inzake kledij en compensatie werd volgende regeling getroffen:
•

•

•

Gezien er niet voldoende clubkledij tijdig beschikbaar kan zijn, zal er voor bestaande spelers
en speelsters slechts een zeer beperkt kledijpakket voorzien worden. Deze bestaat enkel uit
een short, kousen en een drinkbus, maar biedt ons wel de mogelijkheid om onze nieuwe
spelers en speelsters tijdig te voorzien van clubkledij.
Ter compensatie van het wegvallen van een groot deel van het kledijpakket, maar ook voor
het wegvallen van het einde van vorig seizoen, krijgt elke reeds aangesloten speler of speelster
voor 70 euro aan waardebonnen die u kan spenderen aan kledij en bij sponsors:
o 40 euro van deze waardebonnen zullen gespendeerd kunnen worden aan kledij,
bovenop het beperkte pakket dat u reeds voorzien wordt. De kledij die u bestelt, zal
zo snel mogelijk worden geleverd (naargelang de beschikbaarheden en levertermijn
bij onze leverancier);
o 30 euro van deze waardbonnen zullen gespendeerd kunnen worden bij een selectie
van onze sponsors;
Bovenop deze 70 euro aan waardebonnen voor kledij en sponsors, krijgt elke aangesloten
speler of speelster nog steeds een totaal van 20 euro korting, verdeeld over onze verschillende
eetfestijnen (bedrag wordt per eetfestijn bekend gemaakt en is enkel geldig voor de speler).

Wij beseffen dat deze regeling niet ideaal is, maar hopen hiermee een aanvaardbare en praktisch
haalbare oplossing uitgewerkt te hebben.
Lidgelden seizoen 2020/21
Multimove
Onderbouw (U6 – U9)
Middenbouw REG (U10 – U13)
Middenbouw IP (U10 – U13)
Bovenbouw REG (U14 – U21)
Bovenbouw IP (U14 – U21)

€ 160
€ 335
€ 375
€ 405
€ 445
€ 475

(enkel bal, 1 training per week)
(2 trainingen per week)
(2 trainingen per week, 1 maandelijkse techniektraining)
(3 trainingen per week)
(2 trainingen per week, 1 maandelijkse techniektraining)
(3 trainingen per week)

Voor elk bijkomend kind uit hetzelfde gezin, krijgt u € 40 euro korting.
U zal begin juni via ons platform Pro Soccer Data een uitnodiging ontvangen, waarmee u het lidgeld
op een veilige manier online of via klassieke bankoverschrijving kan betalen (alle betalingsgegevens
zullen u worden meegedeeld in de uitnodiging tot betaling).
Zodra het lidgeld werd betaald ontvangt u een betalingsbewijs, attest voor de mutualiteit en de
verdere instructies om uw waardebonnen te kunnen gebruiken. Wij wensen u er op te wijzen dat
wanneer het lidgeld niet tijdig betaald wordt, de toegang tot de trainingen en de wedstrijden
ontzegd kan worden.
Mochten er vragen zijn, van eender welke aard, aarzel dan zeker niet ons te contacteren via
secretariaat@khowm.be. Wij zullen u zo snel mogelijk helpen, of doorverwijzen naar de persoon die
u kan verder helpen.
Hopend op een knallend 2020/21!
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