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LIDGELDEN JEUGD SEIZOEN 2022/2023

Beste ouders, spelers en speelsters
We hoopten op een seizoen zonder COVID 19-maatregelen. Ondanks de nodige
opgelegde beperkingen, zijn we er samen in geslaagd om er toch een leuk seizoen
van te maken.
Intussen zitten we achter de schermen niet stil en zijn de voorbereidingen voor het
nieuwe voetbalseizoen volop bezig: werken aan budgetten, ploegindelingen,
samenstelling van de technische staf, het bestellen van kledij, organiseren van kledijen infodagen, enz…
We durven dan ook te zeggen dat we bijna klaar zijn om van seizoen 2022-2023 een
geweldig voetbaljaar te maken! En bij een nieuw seizoen hoort onvermijdelijk ook de
jaarlijkse lidgeldbrief. Door de enorme prijsstijgingen (denk maar aan de
energiekosten, hogere tarieven bij de kledingleverancier,…) en het wegvallen van
enkele inkomsten (sluiting kantine), zien we ons genoodzaakt een prijsverhoging
door te voeren om onze jeugdwerking op een financieel gezonde manier verder uit
te bouwen.
Uiteraard rekenen we hierbij ook op onze sponsors om onze club te blijven steunen!

Lidgeld:

Multimove
Onderbouw
Middenbouw REG
Middenbouw IP
Bovenbouw REG
Bovenbouw IP

Vanaf 5 jaar
U6-U9
U10-U13
U10-U13
U15-U21
U14-U19

Huidige leden Nieuwe leden
€180
€385
€400
€425
€440
€455
€470
€495
€510
€525
€540

bal + 1 training per week
2 trainingen per week
2 trainingen per week
3 trainingen per week
2 trainingen per week
3 trainingen per week

€15 extra voor nieuwe leden = inschrijvingskost Voetbal Vlaanderen

Kledij:
Je ontvangt een uitgebreid kledijpakket met clublogo.
Extra:
•
•

•

Twee jeugdabonnementen (niet geldig op eigen tornooien).
Wil je komen supporteren voor het eerste elftal (heren)?
Vraag dan een gratis inkomkaart aan via gc@khowm.be en dit minstens drie
dagen voor de aanvang van de wedstrijd.
Voor elk bijkomend kind uit hetzelfde gezin krijg je €40 korting.
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LIDGELDEN JEUGD SEIZOEN 2022/2023
Begin juni zal je via het Pro Soccer Data Platform een uitnodiging voor betaling
ontvangen. Hiermee kan je op een veilige manier online of via de klassieke
bankoverschrijving betalen. De betalingsgegevens zullen meegestuurd worden met
de uitnodiging.
Wanneer het lidgeld betaald is, ontvang je het betalingsbewijs en het attest voor de
mutualiteit.
Wanneer het lidgeld niet tijdig betaald is (voor 26/08/2022), kan de toegang tot
trainingen en wedstrijden geweigerd worden (zie clubreglement).
Foto’s op sociale media:
De club respecteert graag de privacy van de leden bij het publiceren van nieuws en
info op sociale media. Betaling van het lidgeld beschouwen we als akkoord voor het
publiceren van foto’s van betreffende leden op onze sociale media.
Wie geen foto’s op sociale media wenst, kan dit uitdrukkelijk melden bij het bestuur.
Volg ons op sociale media:
Instagram: https://www.instagram.com/hoger_op_wolvertem_merchtem/
Facebook: https://www.facebook.com/wolvertemmerchtem/
Voor bijkomende informatie kan je ons contacteren via secretariaat@khowm.be

Voorzitter
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