KONINKLIJKE FOOTBALL CLUB MARKE vzw -- STAMNUMMER : KBVB 02255
Ondernemingsnummer : BE 0407.799.381 -- Rekeningnummer : BE03 9791 5353 9584

1-7-2019

Betreft :

LIDGELD EN INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2019-2020 voor U6 t.e.m. U17

Beste speler, beste ouder, beste sportvriend
Dank je voor je interesse om bij KFC Marke te komen voetballen.
Het lidgeld voor het nieuwe seizoen 2019-2020 bedraagt :



voor de spelers van de reeksen U6, U7 en U8 (geboortejaren 2012 – 2014) : € 175
voor de spelers van de reeksen U9 t.e.m. U17 (geboortejaren 2003 – 2011) : € 195

Merk op :
In dit bedrag is inbegrepen : coaching bij alle trainingen en wedstrijden, douches, gebruik en
onderhoud terreinen en materialen, aansluiting en verzekering bij voetbalbond, elke thuiswedstrijd een drankbonnetje, een nieuwe trainingsvest en –broek …
Een tweede en derde lid van eenzelfde gezin krijgen respectievelijk €25 en €50 korting.
Je mutualiteit komt financieel tussenbeide wanneer je lid bent van een sportclub. Vraag hen
het juiste formulier en bezorg het aan je trainer. Wij zorgen dan voor de nodige clubstempel.
De inschrijving van de speler is pas definitief na betaling van het lidgeld. Zolang het lidgeld
niet betaald is, zal je niet deelnemen aan competitiewedstrijden.
Nieuwe spelers mogen altijd enkele keren komen proberen. Op de ommezijde vind je de
data van de eerste trainingen.
Praktisch :


Schrijf het juiste bedrag over op ons rekeningnummer BE03 9791 5353 9584 , met
vermelding van de naam, voornaam en geboortejaar van de speler.



Bevestig je inschrijving met een e-mail naar leden@kfcmarke.be, met dezelfde
gegevens. Je e-mailadres zal door KFC Marke uitsluitend worden gebruikt om je te
informeren over onze trainingen, wedstrijden of andere activiteiten.
Je zal je nieuwe training kunnen komen passen op zaterdag 24 augustus van 10u tot 11u
in de kantine ter gelegenheid van de jeugdvoorstelling.



We heten je alvast van harte welkom en wensen je veel speel- en supporter plezier voor
komend seizoen.
Tom Tytgat, jeugdvoorzitter
Bjorn, Bjorn, Charlotte, Geert en Thomas van het jeugdbestuur
Jeugdvoorzitter
Tom Tytgat
0476 62 10 37
tom_tytgat@msn.com

Jeugdsecretariaat
Geert Naessens
0486 33 23 50
leden@kfcmarke.be

Sportief coördinator
Thomas Dinnecourt
0477 34 43 58
tvjo@kfcmarke.be

Start seizoen 2019-2020
jeugdvoorstelling : zaterdag 24 augustus
eerste competitiewedstrijd : zaterdag 31 augustus
voorbereidingswedstrijden : worden door de trainer meegedeeld
EVENTUELE WIJZIGINGEN WORDEN TIJDIG VIA DE WEBSITE WWW.KFCMARKE.BE
GECOMMUNICEERD.
EERSTE TRAININGEN
Duiveltjesschool op zondag (°2012-°2015)

start half september

U6 tot U8 (°2012-°2014)

woensdag 14 – 21 – 28 augustus
telkens van 17.15u tot 18.30u

U9 (°2011)

dinsdag 13 – 20 – 27 augustus,
donderdag 22 – 29 augustus,
telkens van 18.15u tot 19.30u

U10 (°2010)

maandag 12 – 19 – 26 augustus,
woensdag 14 – 21 – 28 augustus,
telkens van 17.45u tot 19u

U11-U12 (°2008-°2009)

maandag 12 – 19 – 26 augustus,
donderdag 22 – 29 augustus,
telkens van 18u tot 19.30u

U13 (°2007)

maandag 5 – 12 – 19 – 26 augustus,
woensdag 14 augustus
donderdag 8 – 22 – 29 augustus,
telkens van 18u tot 19.30u

! vanaf september : training van 19u tot 20.30u
U15 (°2005-2006)

maandag 5 – 12 – 19 – 26 augustus,
woensdag 7 – 14 – 21 – 28 augustus,
telkens van 19.15u tot 21u

! wo. 7 aug. van 16u tot 17.45u
U17 (°2003 – trainer Marc)
(°2004 – trainer Bruno)

voorbereidingsweek 1+2 (5 tot 18/08) : °03 en
°04 samen, onder begeleiding van trainer Marc
ma 5 – do 8 – ma 12 – wo 14 augustus, telkens
van 19.30u tot 21u
za 17 augustus, van 10u tot 11.30u

U17 (°2003 – trainer Marc)

voorbereidingsweek 3+4 (19 tot 31/08)
di 20 – do 22 – di 27 – do 29 augustus, telkens
van 19.30u tot 21u

U17 (°2004 – trainer Bruno)
! vanaf sept. : training van 18.30u tot 20u

voorbereidingsweek 3+4 (19 tot 31/08)
ma 19 – woe 21 – ma 26 – wo 28 augustus,
telkens van 19.30u tot 21u

