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Bertreft: LIDGELDEN SEIZOEN 2017-2018
Het nieuwe voetbalseizoen 2017/2018 staat voor de deur en we zijn reeds volop bezig met de voorbereiding
hiervan.
Nu de zomervakantie voor de deur staat, maakt Verbroedering Hofstade zich alweer op voor de start van het
voetbalseizoen 2017-2018. Het bestuur van onze club zal geen moeite sparen om het nieuwe seizoen zo
optimaal mogelijk te kunnen aanvangen. In het tussenseizoen zal er door een hele ploeg mensen hard gewerkt
worden om de terreinen en onze accommodatie terug ‘picobello’ in orde te maken.
Om alle moeite die de mensen in het tussenseizoen doen, vragen wij u een wedergunst. Wij trachten voor jullie
het beste te realiseren, daarom kunnen jullie alle betrokken mensen uw dankbaarheid tonen door enerzijds
met respect om te gaan met de materialen van de club en anderzijds door je inzet op trainingen, tijdens
wedstrijden en bij activiteiten die de club organiseert.
Het lidgeld omvat dit jaar een ziptop, een trui met rits. Tijdens wedstrijddagen dient ofwel deze ziptop
gedragen te worden ofwel het trainingspak dat vorig jaar in het lidgeld inbegrepen was. Dit trainingspak kan
ook aan een democratische prijs worden aangekocht via de club.
De datums van de start van de trainingen zal later worden medegedeeld via onze website.
De lidgelden bedragen voor het seizoen 2017/2018
•
•
•

U5/U6 (zonder ziptop)
:
110 €
U8-U10
:
210 €
U21 - Reserven - A-ploeg
:
230 €
Wanneer U vóór 15 augustus 2017 betaalt wordt het lidgeld teruggebracht tot:
•
•
•

U5/U6 (zonder ziptop)
U8-U10
U21 - Reserven - A-ploeg

:
:
:

90€
190 €
210 €

Vanaf het 2e lid in hetzelfde gezin, mag u voor dit gezinslid het lidgeld met 10 € .
Het is belangrijk te weten dat het competitieseizoen niet kan aanvangen alvorens de lidgelden gestort zijn. De
uiterste betaaldatum is 31 augustus 2017
Gelieve dit bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE11-7512-0252-7148 met referentie: naam
speler + geboortejaar.
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