Lidgeld jeugd KHO HEIDE HASSELT seizoen 2020-2021
Geachte ouders, spelers,
De jaarlijkse bijdrage die we vragen dekt slechts een deel van de kosten voor een speler. De rest van de kosten
worden gedekt door de club zelf. We streven er als club nog steeds naar om uw bijdrage zo laag mogelijk te houden.
Om dit zo te kunnen behouden organiseren we allerlei activiteiten waarop we jullie aanwezigheid verwachten.
Voor U6 spelers bedraagt het lidgeld €250, net zoals vorig seizoen én ondanks de huidige Coronacrisis.
Vanaf U7 is het bedrag €275.
Elk extra kind uit een gezin krijgt €10 korting op het lidgeld.
Je kind kan pas deelnemen aan trainingen en wedstrijden wanneer het lidgeld gestort is (verzekering).
Pas na betaling zal het kledingpakket besteld worden voor je kind (reken op een 4-tal weken levertermijn).
Bij uw mutualiteit kan u jaarlijks een gedeeltelijke terugbetaling op het lidgeld bekomen
Op onze website vind je de nodige documenten van de verschillende mutualiteiten
Het lidgeld kan je storten op rekeningnummer BE91 0018 4691 6776 (BIC: GKCCBEBB)
met mededeling: LIDGELD 20-21, Naam en voornaam speler, ploeg

Wat is inbegrepen in het lidgeld?

Een bal, die naar elke training dient meegebracht te worden!
Een trainingsbroek en -vest
Een volledige wedstrijduitrusting (shirt, short, 1 paar sokken)

Pasdagen kunnen we, omwille van gekende redenen, op dit moment niet organiseren. We brengen elk van jullie op de
hoogte wanneer we dit wel terug kunnen voorzien. Geef je maten door via onze website www.khoheide.be.

Wil een vriendje/vriendinnetje ook spelen bij KHO?

Nieuwe spelers mogen bij aanvang van de trainingen 2 weken mee trainen met de groep.
Nadien beslist de trainer samen met de coördinator of de speler ingeschreven zal worden door Wim Rubens
(wim.rubens@khoheide.be).
Alle info omtrent de trainingen en de start hiervan zal op www.khoheide.be kenbaar gemaakt worden.
Sportieve groeten,
KHO Heide Hasselt - www.khoheide.be - www.facebook.com/KHOHasselt

