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Lidgeld seizoen 2016-2017 Jeugd.
Beste voetballiefhebber,
Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bijna alle voorbereidingen zijn getroffen. We staan klaar voor het nieuwe
seizoen goed voorbereid te starten. Indien je wenst te blijven spelen of als nieuw lid wenst aan te sluiten bij VV.
Molenkring Lichtaart, vragen wij uw lidmaatschap tijdig te betalen. Al jaren trachten wij om de prijs van het lidgeld
voor iedereen financieël aanvaardbaar te houden, iets wat niet altijd lukt. Daarom wegens oplopende kosten zijn
wij genoodzaakt om een prijs stijging door te voeren naar 125€ per spelend lid en dit tot en met de U17 categorie
(16 jaar). Het spijt ons dat wij deze maatregel moeten nemen maar naar de toekomst toe gaan we trachten om de
prijs binnen de perken te houden.

Het lidgeld voor het seizoen 2016-2017 bedraagt t.e.m. U17 125€ per speler.
Er is een korting voorzien vanaf het tweede gezinslid van 30€ per speler.
Inbegrepen in het lidgeld:
• na iedere wedstrijd één consumptie.
• Verzekering tegen ongevallen via het solidariteitsfonds van de KBVB.
• Kortingen in onze thuis kantine
• Een starters pakket bestaande uit: Trainingspak, bal en sporttas.

Gelieve het lidgeld over te schrijven op rekeningnummer :
IBAN : BE80-7333-2223-8777
BIC : KREDBEBB
Met de vermelding van de naam, voornaam en geboortedatum van de speler die zich aansluit.

Alle lidgelden dienen uiterlijk voor 31 Augustus 2016 betaalt te zijn.
Indien dit daartegen NIET in orde is, ben je NIET verzekerd en NIET speelgerechtigd!
Wij werken samen met diverse instanties om via deze mogenlijkheid alle kosten zo laag mogelijk te houden, U kan
hierbij gebruik maken van een vrijetijdspas, tussenkomst van de mutaliteit eventueel een aflossingsplan. Vraag hier
naar bij de TVJO. Wij vragen wel om een eerste betaling van 75€ voor 31 mei te betalen.
Met de vriendelijke groeten,
Het Bestuur

www.vvmolenkring.be

