
 Inschrijvingsdagen K.F.C. Vrasene - Seizoen 2017 - 2018 

Beste ouders, beste spelers,  
 
 
Hieronder vinden jullie alle informatie betreffende de inschrijvingsdagen van K.F.C. Vrasene op  
 
 
woensdag 10 mei van 18.30 – 21.00  
voor alle spelers die volgend seizoen aantreden bij U15 en U17  
 
 
woensdag 24 mei van 18.30 – 21.30 
voor alle spelers die volgend seizoen aantreden bij U6 tot en met U13.  
Bij voorkeur 18.30 voor U6 – U7 – U8 – U9, 19.30 voor U10 – U11 en 20.30 voor U12 – U13.  
 
Let op : iemand van onderbouw/middenbouw die NIET aanwezig kan zijn op 24 mei, wordt eveneens 
verwacht op 10 mei. Alle pasmaten zullen aanwezig zijn.  
 
Alles heeft plaats in onze kantine in de Smisstraat.  
 

1. ALLE spelers schrijven zich in bij bevoegde personen (inlichtingenblad).  
2. Er wordt van alle spelers / trainers een foto genomen voor het digitale spelersdossier.  
3. Alle spelers / trainers passen hun clubkledij (bestelformulier wordt ter plaatse ingevuld). 
4. Alle spelers betalen hun lidgeld – eventuele bijbestellingen.  

 
Voor afbeeldingen van de clubkledij verwijs ik naar de clubwebsite www.kfc-vrasene.be 
 
Wat mee te brengen bij inschrijving ?  
 

 onderstaand inlichtingenblad : volledig en duidelijk (bij voorkeur in hoofdletters) ingevuld om 
fouten te vermijden bij de transfer naar het digitale spelersdossier. Het ingevulde 
inlichtingenblad mag ook gemaild worden naar hogenakker@skynet.be.  

 een ziekenkasklever (bij voorkeur op het inlichtingenblad).   

 Nieuwe spelers : een kopie van het paspoort (voor- en achterzijde) zodat onze secretaris 
meteen de aansluiting in orde kan maken.  

 Document(en) voor terugbetaling van een deel van het lidgeld via de ziekenkas  

 Voor wie dit mogelijk is : een uitprint van het paspoort. De ploegafgevaardigde houdt deze bij 
en gebruikt deze wanneer een speler zijn / haar paspoort vergeet op de wedstrijdafspraak.  

 
 
Indien spelers om één of andere reden alsnog zouden beslissen om niet meer te starten, vernemen 
we dat graag zo vlug mogelijk. Spelers van wie we geen enkel signaal ontvangen, worden sowieso 
verondersteld niet meer te willen aantreden.  
 
We schreven in met : U6 – U7 (2) - U8 (3)- U9 (3)- U10 (2) – U11 (2) – U12(3) – U13(2) – U15(2) – U17(2) – U21.  

Er is dus ruimte genoeg om te voetballen. Het aantal ploegen kan eventueel nog aangepast worden 
na de inschrijvingsavonden.  
 
Alle teams zullen het komende voetbalseizoen tweemaal per week (in voorbereiding mogelijks 3x) 

trainen.  

Indien belet, graag tijdig een seintje aan Koen Vanwynsberghe via 0478/210602 of 

hogenakker@skynet.be   

http://www.kfc-vrasene.be/
mailto:hogenakker@skynet.be
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Inschrijvingsdagen K.F.C. Vrasene  - Seizoen 2017-2018 

 
Lidgelden en clubkledij seizoen 2017-2018 KFC VRASENE  

 

 

 De komende twee seizoenen zullen onze spelers rondlopen in de “Classico” – lijn van het 

merk JAKO. Het basispakket bestaat uit : trainingsvest en –broek (polyester), T shirt, 

regenvest, 1 paar clubkousen en een voetbaltas OF rugzak. Het basispakket van de voorbije 

seizoenen wordt dus aangevuld met een voetbaltas OF rugzak. Het vertrouwen in 

kledijleverancier Herwig Sport, St Niklaas blijft eveneens behouden. 

 

 Gezien dit jaar voor een nieuwe lijn is gekozen, zijn ALLE jeugdspelers deze keer verplicht het 

basispakket te bestellen. Het lidgeld is voor ALLE spelers basispakket inbegrepen. De kledij 

mag (indien volledig in orde) 2 jaar gebruikt worden. Voor het seizoen 2018 – 2019 zal men 

NIET verplicht zijn het kledijpakket te bestellen.  

 

 Bijbestellingen clubkledij zijn mogelijk op de inschrijvingsdagen. 

 

 Bijbestellingen clubkousen zijn mogelijk op de inschrijvingsdagen.  

 

 Naambedrukking is mogelijk en kost 3€/kledingstuk. 

 

 Keeperactie : 2 paar handschoenen kopen / derde paar gratis.   

 

 Lidgelden,  bijbestellingen en bedrukking kledij dienen verplicht contant betaald te 

worden bij de inschrijving op 10 en 24 mei 2017. De clubkledij wordt niet besteld zolang er 

geen betaling is geregistreerd. Er kan OP VOORHAND overgeschreven worden op 

clubrekening  BE41 4098 0068 3110, met vermelding van naam en categorie van de 

jeugdspeler. Gelieve dan een afdruk van de overschrijving als bewijs van betaling mee te 

brengen bij de inschrijving.  Eventuele bijbestellingen kunnen dan bij inschrijving contant 

worden bijbetaald. De club beschikt NIET over een kaartlezer om met de bankkaart te betalen. 

 

 Lidgeldtarieven seizoen 2017-2018 : 

- U6 mét pakket ……………………………………………………..………..  € 240,00 

- U7-U9 mét pakket ……………….…………….…………………………... € 295,00 

- U10-U17 mét pakket ………………………………………………………. € 315,00 

 

 Indien meerdere leden per gezin : vanaf het 2
e
 lid wordt een korting van € 25,00 toegepast. 

 

 U21 valt niet meer onder de categorie “jeugd”. 

 

 

 



INLICHTINGSBLAD K.F.C. VRASENE 

 

 

Gelieve ALLE beschikbare of meetbare gegevens duidelijk (bij voorkeur in 

drukletters) in te vullen om fouten bij transfer naar het digitale spelersdossier 

te vermijden.  

Speler: 

Naam: ........................................................................................................................  

Voornaam: .................................................................................................................  

Straat en nr:. ..............................................................................................................  

Postcode: ...................................................................................................................  

Gemeente: .................................................................................................................  

Nationaliteit: ..............................................................................................................  

Geboortedatum: ........................................................................................................  

Geboorteplaats:.........................................................................................................  

Geslacht m/v: ............................................................................................................  

L of R-voetig: ..............................................................................................................  

Tel (eventueel vast toestel): ......................................................................................  

GSM(alleen van de speler zelf)::................................................................................  

Email(alleen van de speler zelf):: ..............................................................................  

Nr. paspoort of kids ID: .............................................................................................  

Rijksregisternr.: .........................................................................................................  

School(adres en tel):  .................................................................................................  

Studierichting: ...........................................................................................................  

Leerjaar: .....................................................................................................................  

Vorige club(s) (welk jaar en hoe lang): ......................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  



Medische  info: 

Huisdokter en Telefoonnr.: .......................................................................................  

Mutualiteit:  ...............................................................................................................  

Bloedgroep: ...............................................................................................................  

Lengte: .......................................................................................................................  

Gewicht: ....................................................................................................................  

Eventuele eerdere zware blessures : ........................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Opmerkingen : …………………………………………………………………………………………………….. 

Papa: 

Naam: ........................................................................................................................  

Straat en nr.: ..............................................................................................................  

Postcode: ...................................................................................................................  

Gemeente: .................................................................................................................  

GSM: ..........................................................................................................................  

Email: .........................................................................................................................  

Beroep: ......................................................................................................................  

Mama: 

Naam: ........................................................................................................................  

Straat en nr.: ..............................................................................................................  

Postcode: ...................................................................................................................  

Gemeente: .................................................................................................................  

GSM: ..........................................................................................................................  

Email: .........................................................................................................................  

Beroep: ......................................................................................................................  

Allerlei: 

Broers of zussen: .......................................................................................................  

Iets dat de trainer zou moeten weten: .....................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 


