Terreinen :
A – Terrein HALEN: Sportlaan 8
– 3545 Halen -  013/44.45.09
B – Terrein HALEN: Pijpenpoelstraat 62 - 3545 Halen -  013/46.23.93
Terreinen E. ZELEM: Broekstraat – 3545 Halen -  013/44.46.29
Secretariaat (Gerechtigde Correspondent) :
K.F.C.M.D. HALEN : De Smedt Valentijn
Zestien Bunderstraat 47, 3500 Hasselt
GSM: 0491/522689 - E-mail: valentijnds@hotmail.com

www.kmdhalen.be

Stamnummer K.B.V.B. 1051
Kleuren: Groen – Wit

Jeugdsecretariaat :
E-mail: jeugd@kmdhalen.be

Stamnummer K.B.V.B. 4514
Kleuren: Zwart – Wit

Beste ouders,
Na een succesvol voetbalkamp nadert de start van een nieuw voetbalseizoen. Mogen wij alle
ouders vragen om het lidgeld te storten voor 15 augustus. Op die manier kan ook de club voldoen
aan haar financiële verplichtingen.
Het lidgeld(**) werd als volgt vastgelegd:
Alle spelers tot en met U11
: € 200
Alle spelers van U12 tot en met U15
: € 225
Alle spelers vanaf U16
: € 250
** spelers wiens volledige lidgeld niet gestort is voor 31/08 starten niet aan de
competitie
** uiteraard mag het eventueel gestorte voorschot van € 50 afgetrokken worden van
het nog te betalen bedrag
** vanaf het tweede kind in een gezin is een korting van € 25 per kind van toepassing
** spreiding van betaling is mogelijk na overleg met een bestuurslid

Rekeningnummer
Bankrekening Jeugd: KBC BE15 7351 2421 2730 – Gelieve naam, voornaam + geboortedatum
te vermelden !!
Wat krijg je direct in ruil voor dit lidgeld?
Aansluiting bij de voetbalbond en verzekering. Iedere speler krijgt ook een lederen bal.
Degenen die op de pasdag aanwezig waren en €50 voorschot hebben gestort krijgen ook een
sweater met kap in de clubkleuren. We organiseren een tweede pasdag voor de nieuwelingen in
september.
Waarvoor wordt dit lidgeld nog gebruikt ?
Aansluiting nieuw lid, aankoop voetbaluitrustingen, wassen voetbaluitrusting, wedstrijdballen,
trainingsmateriaal, scheidsrechters, onderhoud terreinen en accommodatie, afvalverwijdering,
poetsmiddelen voor accommodatie en kantine, verwarming (gas) kantine en kleedkamers,
verlichting (elektriciteit), water voor douchen en besproeiing terreinen en milieutaks,
vrijwilligersvergoeding voor bepaalde diensten zoals jeugdtrainers, poetsen en terreinverzorging,
allerlei herstellingen en klusjesmateriaal, drank na elke wedstijd alsook voor tegenstrevers,
administratieve benodigdheden zoals postzegels, briefpapier, omslagen, website, telefoon, boetes
wegens gele en rode kaarten, forfaits e.d. en nog veel meer...

Dank alvast om het lidgeld tijdig te betalen.
Jeugdbestuur KMD Halen

