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Zandvliet, 18/5/2017 

Beste sportvriend, 

Beste ouders, 

Aan de vooravond van het seizoen 2017/2018 willen wij jullie langs deze weg informeren over het lidgeld en hoe en 

wanneer dit betaald kan worden. Wij zijn nog steeds een financieel gezonde club en wensen dit zo te houden. Wij 

willen alle kinderen een degelijke opleiding en begeleiding aanbieden (bevestigd met ons Footpass label) en daarom 

werden door het bestuur de volgende inschrijvingsgelden vastgesteld. 

 Het lidgeld bedraagt voor kabouters en U6 spelers € 100,00. Vanaf U7 betaalt u voor het eerste kind € 190, alle 

daaropvolgende gezinsleden betalen € 140.  

• Van die €190,00 wordt €20,00 overgemaakt aan het vrijwilligersfonds. Die €20,00 kan je terugverdienen 
wanneer je één keer per seizoen een vrijwilligerstaak op u neemt. (Tapbeurt, verkoop van bonnetjes, 
restaurantdagen, tornooi, onderhoud infrastructuur……). Een eventueel overschot in het vrijwilligersfonds 
zal integraal besteed worden aan onze jeugdwerking. 

• Alle (ingeschreven) jeugdspelers (ook kleuters of kabouters) krijgen na betaling en bestelling een sportzak 
van de club.  

• Vanaf U6 krijgt men per gezin bij tijdige betaling (voor 1 juli 2017) één jeugdabonnement ter waarde van € 
25,00 cadeau. Daar de kleuters of kabouters GEEN wedstrijden spelen (NIET toegestaan door KBVB) worden 
aan hun ouders GEEN jeugdabonnementen uitgereikt. 

• Eveneens inbegrepen: €25,00 loten (steunkaarten) van de tombola.  De opbrengst van de verkoop hiervan 
mag het lid houden. (Dus kan je €20,00 + €25,00 + €25,00 abo = €70,00 terugverdienen) 

• De gratis consumpties (drankje en Hotdog) bij thuiswedstrijden, evenals het kersttornooi met bijhorend 
geschenk voor de ingeschrevenen blijven het volgend seizoen behouden. 

• Afbetalingsplan kan eenvoudig in overleg met bestuur. 
 

Wij wensen bij deze alle studenten veel succes en iedereen alvast een prettige vakantie en hopen jullie allemaal 

terug te zien bij de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen, 

Johan Van Broeckhoven                                                                                               Hans Moerenhout 

Voorzitter Zandvliet Sport                                                                                            Secretaris Zandvliet Sport 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BETALINGSGEGEVENS 

IBAN BE 43 7554 7341 3001 – BIC AXABBE22 

MEDEDELING:   NAAM EN VOORNAAM SPELER 

NAAM PLOEG (VB. U6-U7-U8-U9-Preminiem-Miniem-Knaap-Scholier) 

mailto:hans.moerenhout@telenet.be

