KFC BRASSCHAAT vzw
- Sinds 1911 -

KBVB Stamnummer 228
Beste speler, beste ouders,
Het voetbalseizoen werd spijtig genoeg abrupt gestopt door gegronde richtlijnen die onze regering nam i.v.m. het Coronavirus.
Wij hopen alvast dat uw gezondheid en die van uw ganse familie hiervan bespaard is gebleven van deze toch wel vreselijke wereldziekte.
Gezondheid komt tenslotte op de eerste plaats!
Financieel bekeken heeft dit ook voor onze club een flinke impact, sinds half maart 2020 geen enkele bron van inkomsten meer, terwijl
bepaalde kosten blijven doorlopen. Spijtig genoeg heeft de regering voor alle verenigingen geen financiële ondersteunende maatregelen
voorzien. Misschien ook wel begrijpelijk, gezinnen en bedrijven gaan uiteraard voor.
Zoals elke vereniging moeten wij ondertussen alle voorbereidingen treffen over het nieuwe seizoen 2020-2021. Uiteraard zal alles afhangen van
wat onze regering verder zal beslissen, wij gaan er alvast van uit dat alles vanaf begin september 2020 kan aanvangen.
Nog meer dan andere jaren vragen wij jullie om deel te nemen aan verschillende evenementen die wij organiseren gedurende het seizoen, dit
zijn trouwens belangrijke inkomsten voor elke vereniging.
Wij hopen alvast dat het “solidariteitsgevoel” hierbij zal toedragen dat wij snel uit deze financiële impasse kunnen geraken en dat alles weer
zoals voorheen kan gaan draaien.
Ook in het nieuwe seizoen zullen we inzetten op onze eigen jeugdspelers, zorgen dat ze de juiste ondersteuning krijgen van gemotiveerde
trainers, dit onder een toeziend oog van onze sportieve cel.
Lidgelden seizoen 2020-2021
U6
U7 t/m U11
U12 t/m U21
Prov Reserven/Eerste Elftal

210 euro
285 euro
310 euro
350 euro

Er is een korting van 25% voorzien als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin zich bij onze club aansluiten.
(Korting geldig op het lidgeld van 2de en 3de kind, duurste lidgeld = geen korting )
Alle nieuwe leden betalen een eenmalige kost van 35 euro extra.
Leuk om te weten:
Alle ziekenfondsen komen jaarlijks tegemoet met een premie als uw kind lid is van een sportclub.
U kan dit formulier downloaden via onze website www.kfcbrasschaat.be en dit laten invullen door onze secretaris.
Ook zoals vorig jaar zit in het lidgeld dat u betaalt, ontvangt u loten t.w.v. 50 euro voor onze jaarlijkse tombola. Dit is mogelijks een manier om
een gedeelte van uw lidgeld terug te recupereren, indien u deze tombolaloten zou verkopen! Uiteraard zorgen wij voor mooie prijzen!
Deze loten zal u ontvangen bij aanvang van het nieuwe seizoen, de trekking is voorzien begin december 2020.
Het lidgeld kan enkel overgemaakt worden op rekening van KFC Brasschaat vzw, dit via onze bankrekening
BE 32 0682 3209 9102, met vermelding van de naam van de speler en zijn geboortedatum.
Om met alle verzekeringen en inschrijvingen bij de Belgische Voetbalfederatie tijdig in orde te zijn, vragen wij u om de betaling uit te voeren ten
laatste op maandag 18 mei 2020. Als u tijdig heeft betaald bent u zeker van reservatie bij een van onze ploegen. Na deze datum heeft u geen
voorrang meer en sluiten wij nieuwe leden aan om zo tot voltallige ploegen te komen.
Pasdagen kledij
Er worden 3 pasdagen gehouden op: ( onder voorbehoud van de Corona maatregelen )
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

28 mei 2020 tussen
29 mei 2020 tussen
30 mei 2020 tussen

19u en 21 u
19u en 21 u
10u en 13 u

enkel voor beloften en eerste elftal
enkel voor de jeugd
enkel voor de jeugd

Indien uw lidgeld nog niet betaald werd, kan u voor het passen van de kledij, ter plaatse uw lidgeld alsnog cash betalen.
(GEEN BANKCONTACT MOGELIJK !!! )
Alle nieuwe leden ontvangen een trainingspak, inbegrepen in het lidgeld. Bestaande leden kunnen vrijblijvend naar keuze t.w.v. 50 euro kiezen
uit de kledinglijn van KFCB.
Wij trachten om alle bestelde kledij bij aanvang van de eerste training in het nieuwe seizoen af te leveren, vandaar wij reeds vroeg genoeg
starten met deze pasdagen.

www.kfcbrasschaat.be

1

KFC BRASSCHAAT vzw
- Sinds 1911 -

KBVB Stamnummer 228
Extra Kledij
U kan dit gelijk bestellen tijdens bovenstaande pasdagen,
Of
U kan extra artikelen bestellen aan de hand van ons clublijn bestelformulier die terug te vinden/af te drukken is via onze website. De ingevulde
bestelbon kan u deponeren In de brievenbus van onze secretaris, dit met gepast geld onder gesloten omslag, pas dan bestellen wij uw extra
kledij.
Abonnement
Ook tijdens deze pasdagen kan U een seizoen abonnement aankopen.
Jeugdabonnement
35 euro per persoon
Combi (jeugd en eerste ploeg) 100 euro per persoon
Inschrijvingsformulier
Nieuwe leden:
U neemt altijd eerst contact op met onze jeugd-coördinator Chris Janssens via mail kfcbrasschaat@gmail.com
Enkel de jeugd-coördinator geeft u toegang tot verdere inschrijven bij onze club.
U maakt pas dan een verdere afspraak met onze secretaris Agnes De Roover via mail agnesderoover.kfcb@outlook.be
Het inschrijvingsformulier brengt u mee naar de afspraak met onze secretaris, u kan dit afdrukken via onze website.
Evenementen
Elk seizoen opnieuw zorgen tal van vrijwillige medewerkers, dat er leuke en zeer gevarieerde evenementen georganiseerd worden binnen onze
club. Wij zien al onze leden, spelers en ouders graag hieraan deelnemen.
Op onze website vind u onze evenementenkalender. (Onder voorbehoud van wijzigingen)
Wat te doen bij blessure?
Als een speler geblesseerd geraakt tijdens het voetballen, vragen wij steeds met aandrang om de juiste stappen die worden voorgeschreven
door de Belgische Voetbalbond, in acht te nemen, dus te volgen.
Belangrijk is dat u telkens een ongevalsaangifte correct laat invullen door de behandelde geneesheer en deze aangifte TIJDIG aan onze
secretaris bezorgd. Als onze secretaris dit niet binnen en periode van 10 dagen na datum van ondertekening van de geneesheer ontvangt,
vervallen alle tussenkomsten die voorzien zijn door de Belgische Voetbalbond.
Opgelet:
De Belgische Voetbalbond betaalt enkel maar een gedeelte terug (remgeld van de patiënt, eigen opleg, minus opening van een dossier). U moet
steeds eerst uw ziekenfonds aanspreken om uw tussenkomst te laten terugbetalen, daarna brengt u ORIGINELE FACTUREN binnen bij onze
secretaris. Deze kan u deponeren in de grijze brievenbus naast de jetonautomaat.
Er worden nooit facturen, ongevalsaangifte afgegeven aan bestuursleden en/of kantine medewerkers!
U kan het ongevalsformulier downloaden via onze website of vragen aan de ploegafgevaardigde.
Kinesist
Dit seizoen zal onze club de samenwerking aangaan met Sven Huygen, hij heeft zijn praktijk op volgend adres: Hoge Weg 346 te 2940 Stabroek.
Uiteraard maakt u best eerst een afspraak 03/605 60 55 of
gsm 0486/ 78 14 76
EAD TOESTEL (in kantine Boshuisje)
Onze club heeft door een gulle gever een EAD-toestel kunnen aankopen. Als dit toestel moet gebruikt worden is de eerste regel heel simpel...
Blijf kalm, geef de opdracht aan een van onze bestuursleden/kantinemedewerkers/trainers/afgevaardigden om dit toestel te gaan toepassen,
deze mensen hebben allemaal een cursus gekregen en weten dus hoe ze dit toestel moeten gebruiken, bel ook gelijk 112 noodnummer.
Ook heeft de gemeente Brasschaat zulks EAD-toestel geplaatst aan de inkom van het Louis De Winterstadion.
Sportieve visie en Sportouder
Wij vragen aan ieders van u om hiervan kennis te nemen. Dit kan u terugvinden op onze website.
http://www.kfcbrasschaat.be/
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Sponsoring
Elk seizoen opnieuw is onze club afhankelijk van personen en bedrijven die extra willen sponsoren. Meer dan ooit is dit echt van levensbelang
voor onze club om alle extra’s te kunnen blijven betalen, waaronder trainingsmaterialen, doelen, enz.
Indien u zich geroepen voelt om de sponsoren, gelieve onze website dan te raadplegen of iemand van het bestuur aan te spreken.
Wanneer u denkt iets te kunnen betekenen in het aanbrengen van sponsors dan mag u zich steeds kandidaat stellen om mee in onze sponsor
cel te komen. Spreek hiervoor iemand van het bestuur aan of mail naar bvo@bolckmans.be
Afgevaardigde
Elke ploeg heeft een trainer voor het sportieve gedeelte, maar uiteraard ook een afgevaardigde.
Deze persoon engageert zich op vrijwillige basis, respect voor hem/haar is op zijn minst goed geplaatst.
Elke afgevaardigde is de klankbuis tussen trainer/bestuur enerzijds en speler/ouder anderzijds.
Ook staat hij in voor de belangen van zijn/haar ploeg en zal alle informatie die de club wenst mede te delen, verder uitsturen naar spelers en
ouders toe.
Solidarity wall van KFC Brasschaat
Leden en sympathisanten die ons in tijden van Corona extra willen steunen en zich op die manier solidariteit tonen met onze club, zullen we
extra in de verf zetten. Dit kan gaan van een belangrijke sponsor tot een leverancier maar ook u als particulier kan hierin uw steentje bijdragen.
Particulier:
U betaalt als particulier 100 euro en ontvangt in ruil 1 COMBI abonnement op uw naam (twv 100 euro !) en uw naam wordt vermeld op onze
Solidarity wall.
Idee:
Er kan ook een leuke boodschap op de wall vermeld worden zoals bv: “van Opa voor (naam)” of “(naam) is solidair met KFCB” , u bedenkt het zelf
en wij zorgen voor de rest
Zelfstandige:
U betaalt als zelfstandige 228 euro (excl. 21% btw) en ontvangt in ruil 1 COMBI abonnement op uw naam (twv 100 euro !) + 100 drankenjetons
en uw naam/logo wordt vermeld op onze Solidarity wall.
De opbrengst gaat integraal naar de werking van onze club !
Alle verdere info en inschrijvingsformulier kan u bekomen via een van onze bestuursleden of kantinemedewerkers.
Vrijwilligers/medewerkers
Elke vereniging draait voor een zeer groot stuk op vrijwilligers, allemaal personen die hun vrije tijd willen besteden om het aangenaam te
maken binnen onze club. Indien u zich hiervoor wenst op te geven, kan u steeds verdere informatie bekomen bij een van onze bestuursleden.
Website KFC Brasschaat
Wij raden u aan om regelmatig onze website te raadplegen, wij houden u steeds op de hoogte van alle nieuwe info
via www.kfcbrasschaat.be
Heeft u zelf een nieuwtje of een leuke foto om op onze website te plaatsen?
U kan deze doormailen naar kfcbrasschaat@gmail.com
Nuttige informatie
In bijlage vindt u deze informatie. Wij hopen alvast u te mogen begroeten in het nieuwe seizoen!

Met sportieve groeten,
Het bestuur
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