
 
 

inschrijvingsdagen 
 
Beste spelers en ouders, 
 
Het voetbalseizoen loopt op zijn laatste benen en het is tijd om onze blik te richten naar het volgend seizoen. 
We nodigen jullie dan ook met genoegen uit in de kantine van KFC Herleving Sinaai,  
Vleeshouwersstraat 4a - Sinaai voor onze : 
 
Inschrijvingsdagen Seizoen 2018 – 2019 (ENKEL VOOR LEDEN) 

 
Maandag 19/03 en Dinsdag 20/03 van 19.00 u tot 21.00 u  
Deze inschrijvingsdagen zijn exclusief voorbehouden aan de spelers die dit seizoen actief zijn als speler.  
 
Inschrijvingsdagen Seizoen 2018 – 2019 (VOOR IEDEREEN) 

 
Zaterdag 21/04 van 10.00 u tot 16.00 u en Vrijdag 04/05 van 19.00 u tot 21.00 u  
Deze inschrijvingsdagen zijn voor leden en voor niet aangesloten spelers. Inschrijving is onder voorbehoud 
van de nog beschikbare plaatsen in de desbetreffende jeugdploeg. 
 
Tijdens deze inschrijvingsdagen kunnen de spelers hun kledij passen zodat we deze onmiddellijk kunnen 
bestellen en – hopelijk – een tijdige levering kunnen bekomen.  
 
Lidgeld 
Het inschrijvingsgeld voor het komende seizoen is :  
275€ voor het eerste kind, 250€ voor het tweede kind en 225€ voor het derde kind. 
 
Mogen wij U vriendelijk verzoeken om het inschrijvingsgeld voor het komende seizoen contant of met 
bancontact af te rekenen op de inschrijvingsdagen. Van zodra de betaling in orde is, wordt de kledij besteld. 
 
Het inschrijvingsgeld omvat het volgende: 
• De opleiding gedurende een volledig seizoen 
• Het inschrijvingsgeld bij de K.B.V.B en V.F.V.  
• Bijdrage tot het Federale Solidariteits verzekeringsfonds voor ongevallen tijdens trainingen en wedstrijden 
• K.B.V.B. bondstaksen 
• Een drankje per thuis competitiewedstrijd, te verbruiken in de kantine van KFCH Sinaai  
• Ter beschikking stelling van onze accommodatie.  
• Onderhoud en vernieuwing van trainersmateriaal 
• 2 abonnementen seizoen 2018 – 2019 voor eerste ploeg (2de prov) en tweede ploeg (4de prov) 
• 5 tombolakaarten te waarde van 25 eur 
• Een kledingpakket van JAKO (JAKO Striker, net zoals seizoen 2017-2018) 

o Trainingspak, 2 T-shirts, short en kousen (verplicht pakket voor nieuwe leden) 
OF 

o Vrije keuze uit een reeks JAKO producten voor een vast budget dat overeenstemt met de waarde 
met bovenstaand pakket. Indien de totale clubprijs van de gekozen goederen meer kost dan de 
clubprijs van het standaard pakket dan wordt verschil bijgeteld bij het te betalen lidgeld. Er wordt 
geen lidgeld teruggegeven. 
 

 
Tegemoetkoming Lidgeld sportvereniging door de Mutualiteit 
De meeste mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Indien U hiervoor in 
aanmerking komt dan bezorgen wij U op de inschrijvingsdag een ingevuld formulier. 
 
Vrijetijdsparticipatie Welzijnshuis 
Wie in aanmerking komt voor vrijetijdsparticipatie via het Welzijnshuis of kansenpas moet bij de inschrijving 
een participatieattest meebrengen dat U kunt bekomen bij de sociale dienst, Welzijnshuis Abingdonstraat 99 
te Sint-Niklaas. Dit attest is noodzakelijk om te kunnen genieten van een vermindering op het lidgeld. 
 
 
Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op onze inschrijvingsdagen 
 
Met sportieve groeten, 
Het bestuur van KFCH Sinaai 


