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 deze bijzondere tijden, willen wij u namens onze volledige club van harte welkom heten bij
KHO Wolvertem Merchtem. Wij zullen alles in het werk stellen om u te laten genieten van de sfeer
binnen onze club, dit gepaard gaande met een voetbalopleiding van een kwalitatief niveau.
Achter de schermen is niemand 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 waarvoor 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!
De Corona-crisis heeft helaas ook een merkbare impact 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 een extra uitdaging met zich meebrengt om al onze leden te
voorzien van onze clubkledij.
We hebben echter gezocht naar een pragmatische oplossing, en menen deze gevonden te hebben. U
zal als nieuw aangesloten lid een afgeslankt pakket met clubkledij ontvangen, bestaande uit een
polo, training, short, kousen en drinkbeker – allen voorzien van ons logo. Op deze manier kunnen wij
een tijdige levering van de kledij voor onze nieuwe leden garanderen, en kan ieder van ons het
seizoen aanvatten in clubkledij.
Onze bestaande leden kunnen tevens nieuwe kledij aankopen, dewelke pas geleverd zal worden
naargelang de aanvulling van onze stock. Zij beschikken namelijk reeds over kledij van de club,
waardoor we jullie kledij als eerste kunnen leveren. Ook jullie kunnen als nieuwe leden desgewenst
steeds kledij bijbestellen, dit zodra de voorbereiding van start gaat. De levertermijnen hiervan
kunnen echter wel oplopen.
Ten slotte delen wij u graag nog de lidgelden voor komend seizoen mee. Deze zijn nagenoeg volledig
identiek als deze van vorig seizoen. Enkel voor de IP-reeksen zal er komend 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.
Lidgelden seizoen 2020/21
Multimove (U5)
€ 160
Onderbouw (U6 – U9)
€ 350
Middenbouw REG (U10 – U13) € 390
Middenbouw IP (U10 – U13) € 420
Bovenbouw REG (U14 – U21) € 460
Bovenbouw IP (U14 – U21)
€ 490

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

In het vermelde lidgeld is een aansluitingskost van 15 euro inbegrepen. Voor elk bijkomend kind uit
hetzelfde gezin, krijgt u € 40 euro korting. U krijgt ook een totale korting van 20 euro verdeeld over
onze verschillende eetfestijnen (bedrag wordt per eetfestijn bekend gemaakt en is enkel geldig voor
de speler).
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 automatisch een betalingsbewijs en attest voor de
mutualiteit. 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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