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Beste ouders en speelsters, 
 
Het voorbije seizoen was uiteraard geen seizoen zoals normaal. 

De coronapandemie heeft een zware slag uitgedeeld aan vele sportclubs. 

Het Coronavirus met de bijhorende veiligheidsvoorschriften blijven tot op vandaag 

ons dagelijks leven nog steeds beheersen. Toch kijken we vooruit zodat we het 

komende seizoen de huidige maatregelen stelselmatig kunnen afbouwen. 

 
Ondanks de veiligheidsraad onder strikte beperkingen voetbaltrainingen terug heeft 

toegelaten, hebben wij als         club geprobeerd om zoveel mogelijk trainingen te laten 

doorgaan. Daarentegen zijn wedstrijden en tornooien geannuleerd. 

 
Achter de schermen heeft iedereen binnen KHOWM een tandje bijgestoken en is de 
sportieve cel volop begonnen met de voorbereidingen van het nieuwe voetbalseizoen. 
De ploegindelingen, de samenstelling van hun technische staf, een goed gevulde 
voorbereidingskalender, enz… We durven dan ook zeggen dat we klaar zijn om van het 
nieuwe seizoen een geweldig voetbaljaar te maken! 
 
Helaas kunnen we er niet om heen maar ook binnen KHOWM hebben we door het 

wegvallen van sponsors,  talrijke evenementen en wedstrijddagen veel minder inkomsten 

ontvangen. 

Wij zijn ervan overtuigd het juiste evenwicht gevonden te hebben naar onze leden toe om 

zo onze club gezond financieel verder uit te bouwen. 

Wij rekenen hierbij uiteraard ook opnieuw op onze sponsors om onze club te blijven 

steunen! 
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Ondanks de corona-impact blijft het lidgeld voor het komende seizoen ongewijzigd. 

Dames  D2 – P1 – P2  (2 trainingen per week) 

€250  

Kledij en compensatie: 

• De huidige leden ontvangen een kledijpakket met clublogo bestaande uit een 
short, kousen, training + 2 jeugdabonnementen 
(niet geldig tijdens eigen jeugdtornooien). 

• Ter compensatie van het wegvallen van een deel van trainingen en wedstrijden zal 
er een tegemoetkoming worden gedaan met een kledijbon twv €125 voor alle 
damesploegen (D2 – P1 – P2). 

• Wilt u komen supporteren tijdens een thuiswedstrijd van het fanionteam heren? 
Dat kan indien u drie dagen voor de wedstrijd uw gratis toegangskaart aanvraagt 
via gc@khowm.be 

• 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 is betaald ontvangt u het betalingsbewijs, attest voor de mutualiteit en 

de verdere instructies om uw waardebonnen te kunnen gebruiken. 

Wanneer het lidgeld niet tijdig betaald wordt (voor 29/08/2021) kan de toegang tot 

trainingen en wedstrijden ontzegd worden (lees clubreglement) 

U kan ons contacteren via secretariaat@khowm voor al uw vragen. 

 

Uw voorzitter,       Uw secretaris, 

Jan Lathouwers       Becqué Kristiaan 
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