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Beste leden, Beste nieuwe leden,  

Door het huidige coronavirus is het momenteel niet mogelijk om jullie te ontvangen in onze kantine. 

We hebben daarvoor een digitale oplossing gecreëerd voor jullie. Lees onderstaande belangrijke info 

goed en volledig door alvorens de volgende stappen in te vullen.  

We gaan werken met een digitaal inschrijvingsformulier om jullie gegevens te verzamelen voor de 

verdere communicatie gedurende het seizoen.  

Voor de kledijbestellingen werd er een Excel file opgemaakt waarbij jullie eenvoudig alles kunnen 

invullen.  

Aangezien volgend seizoen het 2e jaar is dat we met de huidige kledijlijn doorgaan is er voor de 

huidige leden géén verplichte afname van clubkledij. Uiteraard zijn bijbestellingen steeds mogelijk.  

Passen is nu niet mogelijk, maar op basis van de bestaande kledij kun je de maten toch wel 

inschatten.  

Voor de nieuwe leden is er uiteraard verplichte afname alsook dient er éénmalig een wedstrijdtas 

van de club te worden aangekocht.    

 

Let op retourzendingen zijn NIET mogelijk! 

 

Het lidgeld voor het komende seizoen werd vastgelegd op: 

 LEDEN NIEUWE LEDEN (incl 
kledijpakket, excl tas) 

U6  
(geboortejaar 2015) 

€210 €260 

U7 TEM U9  
(geboortejaar 2014-2012) 

€210 €310 

U10 TEM U17  
(Geboortejaar 2011-2004) 

€220 €330 

 

Voor de nieuwe leden dient er éénmalig ook een wedstrijdtas aangekocht worden 

Hiervoor heb je volgende keuzemogelijkheid :  

 Rugzak: €16 

 Bambini: €24 

 Junior: €28 

 Senior: €32 

 

In het lidgeld zitten volgende onkosten inbegrepen: Aansluitingsvergoedingen bij de KBVB – 

Aansluiting bij het solidariteitsfonds van de KBVB – Huur en onderhoud van terreinen en 

accommodatie – Vergoeding voor het gebruik en wassen van de wedstrijdkledij – 

onkostenvergoedingen voor de trainers, sportieve staf, Scheidsrechters – aankoop en gebruik 

trainingsmateriaal – gebruik ProSoccerDatasysteem – Overige onkosten 
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Inschrijvingsprocedure 
 

Via de links in de mail kan je inschrijven. Let op kies de juiste link. Er bestaat een lijst voor de spelers 

die reeds lid zijn en een lijst voor de nieuwe spelers.  

Let op je inschrijving als nieuw lid is pas definitief na akkoord van onze sportieve cel!  

Indien er geen Ok werd gegeven is het mogelijk dat je inschrijving kan geweigerd worden. 

Twijfel je of je kan aansluiten of heb je nog vragen zijn mag je altijd mailen naar Koen 

Vanwynsberghe – Hogenakker@skynet.be en naar Wesley Schelfhaut – 

weske28121992@hotmail.com.  
 

Betaling lidgelden + Kledij bestelling 
 

Hier zijn enkele scenario’s mogelijk.   

1. Huidig lid dat geen kledij wenst bij te bestellen.  

Jullie kunnen het bovenstaand vermelde lidgeld overschrijven met naam + categorie op 

rekeningnummer van KFC Vrasene: BE41 4098 0068 3110 

 

2. Huidig lid dat wel nog kledij wenst bij te bestellen.  

Vul bijgevoegde Excelfile in met alle gegevens. Geef de maten in + het aantal en onderaan 

verschijnt dan het totaal over te schrijven bedrag. Dit bedrag schrijf je over met vermelding 

van de naam + categorie op het rekeningnummer van KFC Vrasene: BE41 4098 0068 3110. De 

ingevulde Excel file moet worden doorgemaild naar pdr@pdr.be met als onderwerp 

BESTELLING KLEDIJ + NAAM SPELER.  

 

3. Nieuwe leden  

Deze leden vullen na de inschrijvingslink bijgevoegde Excelfile in met alle gegevens en de 

correcte maten en schrijven nadien het totaal te betalen bedrag dat onderaan in de file staat 

over met vermelding van de naam + categorie op de rekeningnummer van KFC Vrasene: 

BE41 4098 0068 3110. De ingevulde Excel file moet worden doorgemaild naar pdr@pdr.be 

met als onderwerp BESTELLING KLEDIJ + NAAM SPELER 
 

De volgorde van betaling wordt in acht genomen en is belangrijk mocht er blijken dat er zich teveel 

spelers hebben ingeschreven in bepaalde categorie. De laatsten vallen dan af.  

Wij verwachten de betalingen uiterlijk op woensdag 20 mei 2020. Na deze datum zal een verhoging 

van €10 worden toegepast.  

Ouders die gebruik wensen te maken van het systeem van de vrijetijdspas (enkel inwoners Groot-

Beveren), dienen een kopie van deze vrijetijdspas door te mailen naar pdr@pdr.be samen met de 

naam en categorie alsook het bedrag van de eventuele bijbestelde kledij, waarna verdere info volgt.  

 

Je inschrijving is maar volledig na digitale aanmelding + overschrijving van het lidgeld!  
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Aansluitingen nieuwe spelers 
 

Nieuwe spelers die reeds een akkoord kregen van iemand van onze sportieve cel mogen zich 

inschrijven via de link van nieuwe spelers. Daarna kan het lidgeld worden overgeschreven en kan een 

kopie van het paspoort van de speler (voor en achterkant) + emailadres ouder + GSM nummer ouder 

doorgemaild worden naar johan.vanolmen1@telenet.be met als onderwerp: AANSLUITING KFC 

VRASENE + Naam speler 

Zodoende kan onze GC aan de slag om de aansluiting van de nieuwe speler in orde te brengen. 

Wij hopen dat dit alles een duidelijk beeld kan geven over hoe we in deze speciale tijd toch aan de 

slag kunnen om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Wij vragen jullie alvast om zo snel mogelijk 

digitaal aan te melden zodoende dat de technische staf aan het werk kan naar inschrijving aantal 

ploegen, aantal spelers per ploeg, eventuele oplossingen te zoeken voor ‘over aantallen’, niveau 

toekenningen aan de teams, … 

Mochten er voor alles nog vragen of problemen zijn mag je steeds contact opnemen met 

jeugdvoorzitter Wesley Schelfhaut – weske28121992@hotmail.com – 0495 53 89 86 
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