
   UITNODIGING PAS- EN BETAALDAG JEUGD KVK WESTHOEK 

  25 mei van 9 u. tot 15 u. 

    Kantine Crackstadion 

 

Beste ouders, beste spelers 

De jeugdwerking van KVK Westhoek nodigt u vriendelijk uit naar de jaarlijkse pas- en betaaldag. 

Het volgende parcours werd uitgetekend: 

Aan de INSCHRIJFTAFEL worden alle gegevens in onze databank nagezien en wordt het lidgeld 

betaald.  

U8 en U9 (°2012 en °2011) betalen €250.  

Per bijkomend kind uit hetzelfde gezin wordt een korting van €55 toegekend. 

In het lidgeld zijn de bijdrage aan Voetbal Vlaanderen en een verzekering begrepen. 

 In het lidgeld is een uitrustingspakket voorzien. Nieuwe leden krijgen pakket 1 (training – T-shirt -                                                

sportzak of rugzak). De andere leden kiezen uit pakket 1 (zie hierboven), pakket 2 (Sweater – regenjas 

en T-shirt) of pakket 3 (coachjas en T-shirt). Voor alle spelers is een paar voetbalkousen voorzien. Het 

lidgeld kan zowel cash als met Bancontact betaald worden. Kredietkaarten (zoals VISA en 

Mastercard) kunnen niet aanvaard worden. 

De aanvraag voor een tegemoetkoming van de mutualiteit (sportprikkel) wordt ter plaatse ingevuld 

en afgestempeld. 

Aan de TAFEL VAN DE TRAINERS krijgen jullie alle informatie in verband met de start van de 

trainingen en van de voorbereiding toegestopt. Iedereen krijgt een (medische) infofiche mee (terug 

te bezorgen bij het afhalen van de kledij op 24 augustus ‘19). 

Aan de PASTAFEL wordt het gekozen uitrustingspakket gepast. 

In het FOTOHOEKJE wordt van elke speler een kiekje genomen. 

In de CLUB SHOP kan allerlei extra sportkledij (Jako) aangekocht worden. Dit jaar wordt opnieuw  

met een ‘webshop’ gewerkt. Er kan ter plaatse online besteld worden. Iedereen krijgt een korting 

bon van 20% voor de aankoop van voetbalschoenen in het Schoencenter in Poperinge. 

Ouders en/of spelers die er niet kunnen zijn op 25 mei mogen zich door iemand anders laten 

vertegenwoordigen om te passen en te betalen. We dringen aan op de aanwezigheid van IEDEREEN. 

De kledij zal uitgedeeld worden op onze jaarlijkse jeugddag (24 augustus 2019). We kunnen de 

levering van kledij niet garanderen aan wie niet op de pas- en betaaldag aanwezig is. 

De jeugdwerking van KVK Westhoek. 


