Voetbalsportclub FC Blaasveld vzw

SEIZOEN 2018-2019
BETALING LIDGELD
U ITN OD IG ING L ED EN VERGAD ER ING
Lees deze brief VOLLEDIG door, ook de achterzijde.
Hij bevat een massa onmisbare informatie!

Beste RFCB’ er,
Hopelijk is iedereen ondertussen bekomen van wat we toch wel een spetterend jubiléé-weekend mogen noemen.
Door alle werk dat dit weekend met zich mee bracht, zijn we een paar weekjes later met onze brief
Naast de nodige info over het lidgeld geven we ook nog graag enkele belangrijke data mee. Doorlezen dus !

Lidgeld - Afspraken
Om misverstanden en discussies te vermijden, alvast enkele afspraken :








De vermindering van 50 euro wordt enkel toegestaan bij een BETAALDATUM van uiterlijk 15 juli, de dag van de WK-Finale.
Onvolledig afgewerkte seizoenen, om welke reden ook, kunnen NIET leiden tot vermindering van het lidgeld.
Wie bij aanvang van de competitie niet in orde is met het lidgeld, zal niet kunnen trainen of deelnemen aan wedstrijden.
Wie niet in orde is met het lidgeld, komt niet in aanmerking voor eventueel door de club voorziene uitrusting/materialen.
Voor nieuwe aansluitingen geldt altijd de regel “Betaling voor 16 juli”.
Worden vrijgesteld van lidgeld : Bestuursleden, trainers, afgevaardigden.

Lidgeld – Bedragen/Betaling
Het lidgeld voor de verschillende categorieën is als volgt bepaald :

Het lidgeld dient gestort op rekeningnummer :
met vermelding :
Voorbeeld :

BE81 7332 0504 7724
Lidgeld1819 + naam speler(ster) +
categorie
Lidgeld1819 Jan Janssens U6

Lidgeld – Rekenvoorbeeld

Alle leden die hun lidgeld hebben betaald kunnen GRATIS de thuiswedstrijden van al onze teams bijwonen.

Lidgeld – Inbegrepen materiaal
In de aanloop naar volgend seizoen gaat onze aandacht en ons budget naar het broodnodige herstel van onze velden.
Bovendien is het onze bedoeling om de lidgelden in tegenstelling met vele andere clubs niet te verhogen.
Daarom werd beslist dat de jeugdspelers tot en met U15 ieder een trainingsbal krijgen. Ze dragen de
verantwoordelijkheid over deze bal en dienen hem bij elke training mee te brengen tenzij voorafgaand anders
aangekondigd.
Verder kunnen aangesloten leden indien gewenst, zelf volgende materialen kopen aan een voordelig tarief :




Sportzak met RFCB logo en initialen
Polyester Trainingspak met RFCB logo
Opwarmings T-shirt met RFCB logo

Enkele belangrijke data
Infoavonden worden per team gehouden
Naar volgend seizoen hebben we beslist om afzonderlijke info-momenten te houden per team.
We menen iedereen zo persoonlijker en directer te kunnen informeren over de gang van zaken binnen de
afzonderlijke teams.
Datum en uur van deze info-momenten zullen worden gecommuniceerd door de betreffende coaches.

Algemene Vergadering : Vrijdag 31 augustus 2018, 19u30 Kantine RFC Blaasveld
Op 31 augustus 2018 zijn alle leden, d.w.z. : spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, aangesloten supporters en
sympathisanten welkom op onze jaarlijkse Algemene Vergadering.
Die avond bieden we ook de gelegenheid om producten uit ons Macron gamma te passen en aan te kopen.
Dit van 18u00 tot 19u00

Pasdagen
Voor volgend seizoen blijft Macron de leverancier van RFC Blaasveld
U kan komen kennismaken met de producten op een van onze pas- en kennismakingsdagen.
Er zal dan tevens mogelijkheid zijn om materialen aan te kopen.
De pasdagen zijn als volgt vastgelegd:





27/06 (woensdag)
03/07 (dinsdag)
22/08 (woensdag)
31/08 (vrijdag)

Met sportieve groeten.

Bestuur RFC BLAASVELD

19u00 tot 21u00
19u00 tot 21u00
19u00 tot 21u00
18u00 tot 19u00 (voorafgaand aan Algemene Vergadering)

