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Het vorige seizoen is nog maar net achter de rug en we starten al met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Voor het
lidgeld hanteren we hetzelfde principe als vorig seizoen. Het lidgeld bevat ook nu een beperkt kledijpakket. Dit is slechts een
deel van het verplichte pakket. Noteer dat alle spelers de volledige KHO-uitrusting moeten hebben. De samenstelling van het
pakket is afhankelijk van de leeftijdsgroep (zie verder).
Om het grote administratieve werk dat we bleken te hebben met de betaling in twee schijven te vermijden, gaan we
opnieuw naar een betaling in één schijf, die VOOR 15 juli betaald moet zijn.
Daarnaast moet de kledij die aangekocht wordt bij bestelling worden betaald. Nieuwe spelers kunnen een volledig
kledijpakket aankopen aan een speciale clubpakketprijs (zie meer uitleg verder in deze brief).
Hieronder vindt u de bedragen van het lidgeld voor het seizoen 2018-2019:
•
Geboortejaar 2013 (U6) betalen €235
•
Geboortejaar 2012 (U7) betalen €280
•
Geboortejaar 2011-2010 (U8 & U9) betalen €300
•
Geboortejaar 2009-2008 (U10 & U11) ingedeeld in de Regionale groep, betalen €305
Geboortejaar 2009-2008 (U10 & U11) ingedeeld in de InterProvinciale groep, betalen €335
•
Geboortejaar 2007-2006 (U12 & U13) ingedeeld in de Regionale groep, betalen €320
Geboortejaar 2007-2006 (U12 & U13) ingedeeld in de InterProvinciale groep, betalen €350
•
Geboortejaar 2005-2004 (U14,U15) ingedeeld in de Regionale groep, betalen €345
•
Geboortejaar 2005-2004 (U14,U15) ingedeeld in de InterProv. groep, betalen €410
•
Geboortejaar 2003-2002 (U16,U17) ingedeeld in de Regionale groep, betalen €375
•
Geboortejaar 2003-2002 (U16,U17) ingedeeld in de InterProv. groep, betalen €425
•
Geboortejaar <2001 ingedeeld bij de Regionale U21R of VrijdagReserven, betalen €250
•
Geboortejaar 2000 - 2001 (U19 Interprovinciaal) betalen €425
Een 2de speler uit hetzelfde gezin krijgt 20 euro korting, voor een 3de of 4de geldt 30 euro korting.

Graag uw betaling na ontvangst van de factuur voor 15 juli 2018 op rekeningnummer BE16 3631 3599
7474 van de vzw KHO Bierbeek met vermelding van het factuurnummer.
Let wel: wie zijn lidgeld niet tijdig betaalt, kan niet deelnemen aan de trainingen en wedstrijden voor het komend seizoen.
Bovendien wordt zijn plaats doorgegeven aan een nieuwe speler van onze wachtlijst.

Wat krijgt u aangeboden voor dit lidgeld?
•
•
•
•

•
•

•
•
•

kwaliteitsvolle trainingen (twee tot drie trainingen per week) in een kwalitatieve, kindvriendelijke en zo
professioneel mogelijke omgeving door zoveel mogelijk gediplomeerde trainers
de mogelijkheid om op kunstgras te trainen en wedstrijden te spelen
deelname aan competitiewedstrijden op het sportieve niveau dat optimaal aansluit bij de mogelijkheden van elke
speler voor een zo groot mogelijk spelplezier
de aansluitingskosten en verzekering bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond – ter waarde van € 30,00. KHO
Bierbeek sluit voor elke speler nog een extra verzekering (met een franchise van € 7,50) af om de kosten te dekken
die niet door de KBVB terugbetaald worden. Kijk voor belangrijke informatie betreffende de verzekering op onze
website (rubriek downloads – clubreglement)
€ 30,00 in de vorm van 2 bonnen, € 15 elk, te gebruiken door de speler op het jaarlijkse mosselfeest en
restaurantweekend
één gratis toegangskaart voor alle jeugdcompetitiewedstrijden en één gratis toegangskaart voor alle wedstrijden
in Bierbeek inclusief A-elftal en B-elftal, maar met uitzondering van de bekerwedstrijden en tornooien die kunnen
gebruikt worden door de ouders of grootouders
een gratis consumptie na elke competitiewedstrijd, zowel uit als thuis
de mogelijkheid om gratis de kine’s en revalidatietrainers van de club te consulteren (vast tijdsslot per week)
het basis kledijpakket dat voor het nieuwe seizoen bestaat uit
• polyester Jartazi trainingsshirt (met uitzondering van de U21R & VrRES)
• zwarte Jartazi trainingsshort (met uitzondering van de U21R & VrRES)
• 1 paar voetbalkousen Jartazi
• nieuwe trainingsbal (Jartazi t.e.m U13, Select vanaf U14)
• nieuw trainingspak Jartazi (vest en broek)

Graag herinneren we er jullie ook aan dat:
•

de meeste mutualiteiten betalen per seizoen een bepaalde som van het lidgeld terug. Hiervoor bezorgen wij elke speler
die zijn lidgeld heeft betaald een document dat kan bezorgd worden aan uw mutualiteit voor de tussenkomst.

•

alleen spelers met een geldig identiteitsbewijs (of officieel equivalent met foto) mogen op een wedstrijdblad vermeld
worden. Wie dit niet bij zich heeft, kan niet deelnemen aan de wedstrijd;

•

wij vragen van onze U16 tem A-elftal spelers dat zij enkele keren per jaar, volgens een beurtrol, scheidsrechter zijn bij de
wedstrijden van de U7 tot de U11. Wij beschouwen dit als een belangrijke leerervaring in hun opleidingsproces en het
opnemen van verantwoordelijkheid binnen de club.

•

de betaling van het lidgeld impliceert dat u akkoord gaat met het clubreglement zoals u het op de site kan consulteren
(neem het grondig door, zowel spelers als ouders).

Wat betreft de KHO clubkledij, dient u te noteren dat:
we dit seizoen verdere stappen zullen zetten op het vlak van de uniformiteit voor, tijdens en na de wedstrijden; we vragen
dan ook aan alle spelers om de KHO dresscode (gepubliceerd op onze website) strikt toe te passen. Zoals reeds aangegeven
hebben we met Jartazi een nieuwe kledijleverancier. Dit seizoen zal dus een overgangsseizoen zijn waarin we de beide
merken nog zullen zien op de trainingsvelden. De nieuwe kledij, die in het lidgeld zit, is verplicht op wedstrijddagen.
De volgende elementen zijn verplicht in het bezit van & in gebruik door ALLE KHO Bierbeek spelers:
- Trainingspak Jartazi (vest en broek)
- Trainingsbal (Select vanaf U14 – Jartazi t.e.m. U13)
- Groene Jartazi kousen (zwart voor de keepers)
- Zwarte KHO Sportzak of Rugzak Jako of Jartazi
- Groene KHO Trainingsshirt Jartazi (behalve voor de U21R & VrRES)

-

Zwarte voetbalshort Jartazi (behalve voor de U21R & VrRES)
Groene KHO sweater Jako of Jartazi (behalve voor de U6, U21R & VrRES)
Zwart KHO regenjasje Jako of Jartazi (behalve voor de U6, U21R & VrRES)
Zwarte KHO shellvest Jako of Jartazi Winterjas (behalve voor de U6, U21R & VrRES)

Zoals hoger aangegeven, wordt er bij de aankoop van een volledig pakket voor nieuwe spelers een speciale prijs
aangeboden (voor de aankoop van individuele elementen geldt de clubprijs zoals gepubliceerd op onze website en op de
affiches op de club):
-

U6 (pakket bestaat uit rugzak): rugzak 20 Euro
U7 tem U9 (pakket bestaat uit rugzak, regenjasje, sweater, winterjas): 120 Euro
U10 tem U13 (voetbaltas JR, regenjasje, sweater en winterjas): 125 Euro
U14 tem U19 (voetbaltas SR, regenjasje, sweater en winterjas): 135 Euro
U21R-ZAres (voetbaltas SR, T-shirt): 50 Euro

Bij de bestelling van het globale pakket voor nieuwe spelers (dit kan enkel op de pasdagen), dient het volledige bedrag te
worden betaald; de kledij wordt nadien geleverd.
Ook de individuele kledijelementen die verplicht zijn, kunnen op de pasdagen besteld worden en dienen bij bestelling te
worden betaald. Nadien kunnen ze ook via de website van KHO of in bepaalde gevallen op de club worden aangekocht aan
de clubprijs.

Tenslotte vragen we ook rekening te houden met volgende elementen:
•

We vragen een verklaring van een arts dat de speler medisch geschikt is om de voetbalsport te beoefenen. Dit attest kan
u bezorgen ten laatste bij het begin van het nieuwe seizoen.

•

Indien je vorig seizoen actieve KHO Bierbeek-speler was en je recentelijk van adres, e-mail of GSM-nummer zou zijn
veranderd, vragen we dit te melden op het secretariaat.

•

Indien je zoon of dochter niet meer zou komen voetballen, laat dit dan aub zo spoedig mogelijk weten aan het
secretariaat, zodat de plaats door andere spelers kan worden ingenomen.

Noteer dat deze brief enkel via e-mail wordt verstuurd. Wij danken u alvast voor het vertrouwen dat u in de club stelt en
hopen er met zijn allen een aangenaam en sportief voetbalseizoen van te maken.

Namens het bestuur en het jeugdcomité van KHO Bierbeek,

Marc Meeus

Désiré Schepers

Jeugdvoorzitter

Secretaris

