Lidgeld KHO Heide Hasselt jeugd
2022-2023
Geachte ouders, spelers,
We hoopten op een seizoen 2021-2022 zonder COVID 19-maatregelen en zorgen om elkaars gezondheid.
Dit is niet volledig gelukt. Maar we zijn er, allemaal samen, in geslaagd om er alsnog een fantastisch seizoen van te
maken, ondanks de beperkingen die we opgelegd kregen. We moeten jullie echter niet vertellen dat de impact van zo
een langdurige crisis een grote invloed heeft op de dagelijkse werking én de financiën van onze club.
Eén van de belangrijkste waarden van onze club is “voetbal voor iedereen”.
Daarom blijven we streven naar een laag en betaalbaar bedrag voor het jaarlijks lidgeld.
Het is echter ook een feit dat ook wij onderhevig zijn aan de enorme prijsstijgingen die er momenteel heersen.
Enkele voorbeelden:
• Onze energiekosten zijn verdubbeld.
• De onderhoudskosten van de velden stijgen sterk door de huidige benzineprijzen.
• De prijs voor de verf waarmee de velden worden belijnd is bijna verdubbeld.
• Onze kledingleverancier gaat ook hogere tarieven doorrekenen door de gestegen grondstofprijzen.

Lidgeld 2022-2023

Om als club financieel gezond te blijven, zijn we dan ook genoodzaakt om het lidgeld te verhogen met €50.
Voor U6 spelers bedraagt het lidgeld €300.
Vanaf U7 bedraagt het lidgeld €325. Dit kan, indien gewenst, in 2 schijven betaald worden:
• €175 moet voor elke speler vóór 30 april 2022 betaald zijn.
• Het totaalbedrag moet gestort zijn vóór 15 juli 2022.
• Elk extra kind uit het gezin dat lid is van de club krijgt €10 korting
Je kan pas deelnemen aan trainingen en wedstrijden als het lidgeld volledig betaald is.
Bij je mutualiteit kan je jaarlijks een gedeeltelijke terugbetaling op het lidgeld bekomen.
Op www.khoheide.be vind je hiervoor de nodige documenten, die je op de club kan laten invullen.
Het lidgeld kan je storten op rekeningnummer BE91 0018 4691 6776 (BIC: GKCCBEBB), met mededeling:
LIDGELD 22-23, Naam en voornaam speler, ploeg
Dit bedrag dekt bijna de helft van de werkelijke kosten van onze jeugdwerking.
Toch blijven we er naar streven om deze bijdrage zo laag mogelijk te houden. Daarom organiseren we tijdens
het seizoen héél wat activiteiten om de nodige extra middelen te genereren. We rekenen hier op jullie aanwezigheid.
Waarom nu al lidgeld betalen voor volgend seizoen?
• We willen snel weten wie de club trouw blijft, wie in welke
ploeg zal spelen, met welke vriendjes hij/zij zal kunnen
spelen. Vóór 30 april moeten we de ploegen voor volgend
seizoen inschrijven bij de KBVB.
• Een deel van het lidgeld gaat rechtstreeks naar de KBVB,
het kledingpakket en het herstel van de velden. De rest is
nodig om een goede opleiding voor jouw zoon of dochter
en een goede werking van onze club te kunnen garanderen.

Kan een vriendje/vriendinnetje mee komen?
Nieuwe spelers mogen bij aanvang van de
trainingen 2 weken mee trainen met de
groep. Nadien beslist de trainer, samen met
de betreffende coördinator, of de speler
aangesloten zal worden door de club.
Alle info omtrent de trainingen en de start
hiervan vinden jullie ten gepaste tijde op
www.khoheide.be.

Geef aub via www.khoheide.be/2022 door of je volgend seizoen nog deel uit maakt van onze club!
Sportieve groeten,
KHO Heide Hasselt

