
 KFC VRASENE 

Vrasene,  18 mei 2015, 

 

Betreft : info- en inschrijvingsdagen K.F.C. Vrasene 

Beste ouders, beste spelers,   

Op dinsdag 26 en woensdag 27 mei organiseert K.F.C. Vrasene haar inschrijvings- en pasdagen in de kantine 

van haar sportcomplex in de Smisstraat en dit volgens onderstaand schema.  

18.30 – 19.30  U5 – U9 

19.30 – 20.30  U10 – U13 

20.30 – 21.30  U15 – U17 

Bedoeling van deze avond is drieledig :  

 Voor dossier soccer online : verzamelen contactgegevens, wegen en meten, foto.  

 Betaling lidgeld en betalen bijbestellingen.  

 Passen clubkledij  

Het lidgeld is jaarlijks aanpasbaar. In samenspraak met de beheerraad werden de bedragen als volgt vastgelegd  

U5 – U6  °2010   lidgeld   130 € + kledijpakket  65 €  = 195 € 

U7 – U9  °2009 - °2007 lidgeld 180 €  + kledijpakket 65 €  = 245 € 

U10 – U17 °2006 - °1999 lidgeld 190 €  + kledijpakket  75 €  = 265 € 

Het lidgeld omvat :  

 Verzekering KBVB – onkosten ongevallen tijdens trainingen / wedstrijden 

 Huur terreinen en accomodatie 

 Onkosten nutsvoorzieningen 

 Trainersvergoedingen 

 Onkosten was wedstrijduitrustingen 

 Gratis inkom speler + 1 volwassen begeleider voor ALLE  thuiswedstrijden van ploegen K.F.C. Vrasene  

 Kledijpakket JAKO  

 Wedstrijdkousen met clublogo 

 Aankoop oefenbal / speler  

 Drankje na elke thuiswedstrijd 

Een tweede of derde lid van hetzelfde gezin geniet een korting van 25 €.  

Het lidgeld, basispakket en eventuele bijbestellingen worden ofwel CONTANT betaald ter plaatse -er is GEEN 

toestel voor BANCONTACT voorzien- ofwel kan het lidgeld (incl basispakket) op voorhand of op de dagen zelf 

worden overgeschreven op clubrekening BE41 4098 0068 3110 met vermelding van naam en categorie van 

de speler. Eventuele bijbestellingen kunnen dan bij inschrijving worden betaald. GEEN BETALING = GEEN 

BESTELLING !  



 KFC VRASENE 

Ingevolge het faillissement van Masita moest de club voor het volgende seizoen uitkijken naar een ander 

kledijmerk. In overleg met kledijleverancier Herwig sport werd voor de komende twee seizoenen gekozen voor 

het merk JAKO (Copa – lijn).   

Dit impliceert dat ALLE jeugdspelers voor het seizoen 2015 – 2016 verplicht zijn het basispakket aan te 

schaffen. Bijbestellingen van andere artikelen van de bijgevoegde bestellijst zijn vrijblijvend.  

Voor het seizoen 2016 – 2017 kan men dan weer kiezen of men een nieuw pakket neemt of niet, als het oude 

nog voldoet.  

Het basispakket omvat een trainingsvest- en broek, een regenvest, een T shirt en een paar clubkousen. Alles is 

bedrukt met het logo van K.F.C. Vrasene en Herwig Sport.  

Voor U6-U9 bedraagt de catalogusprijs voor dit pakket (incl logobedrukking) 115€. De club kan dit pakket 

aanbieden tegen 65 €. Voor U10 – U17 bedraagt de catalogusprijs 135 €. De club kan dit pakket aanbieden aan 

75 €.  

Tip : kijk op voorhand de kledijmaten van jullie voetballers na.  

K.F.C. Vrasene - spelers genieten van korting op de catalogusprijs (clubprijs) voor alle artikelen van de gekozen 

kledinglijn. Zie bijgevoegd “kledijformulier”.  

Bijbestelling wedstrijdkousen : 10€ / paar 

Personalisering  van het kledijpakket is vrijblijvend mogelijk via onze kledijleverancier en kost 10 € voor 

bedrukking trainingsvest, regensweater en polo. Elke extra bedrukking (trainingsbroek of bijbestelling) kost 4 €.  

ALLE bijbestellingen en onkosten bedrukking kledij worden CONTANT betaald op de inschrijvingsavonden. 

Alle spelers ontvangen een lidkaartje van de winkel.  

Contactgegevens leverancier kledij : Herwig Sport  

Herwig Hanssen, info@herwigsport.be,  03/778.13.21  - 0475/81.67.99,  Vlyminckshoek 40 A – 9100 St Niklaas  

Contactgegevens verantwoordelijke kledij K.F.C. Vrasene :  

Patrick De Rop, patrickdr@pdr.be, 03/775.08.75. 

Om alles vlot te laten verlopen, willen we het volgende vragen :  

 Print het bijgevoegde” info-document” af en vul het op voorhand in.   

 Breng 2 klevertjes van het ziekenfonds mee én een kopie van het paspoort van de jeugdspeler 

 Volgorde : inschrijven, meten –wegen – foto, kledij passen (ev bijbestellingen), betaling.  

 Indien kledijmaten gekend, het bijgevoegde “kledijformulier” op voorhand invullen.  

Spelers waarvan we geen enkel signaal ontvangen tijdens de inschrijvingsavonden worden verondersteld 

niet meer te willen aantreden voor K.F.C. Vrasene.  Indien belet, graag tijdig een seintje.   

Namens K.F.C. Vrasene, 

Koen Vanwynsberghe   Patrick Apers     Patrick De Rop  

Jeugdcoordinatie    Jeugdcoordinatie    Penningmeester 
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