KONINKLIJKE HOVE SPORT VZW
Leon Dumortierstraat 38Y – 2540 Hove
0438.612.917 │RPR, afdeling Antwerpen

BE79 0682 1552 4933
info@khovesport.be

Beste Spelers,
Beste Ouders,
Beste Sportvrienden,
Het seizoen 2019/2020 is abrupt gestopt door de uitbraak van het coronavirus Covid-19.
Onze samenleving zal in 2020 niet meer dezelfde zijn, maar laat ons hopen dat we snel
terug naar ons normaal leven kunnen met sociale contacten, plezier en….voetbal!
Ondertussen zijn we bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2020-2021, waarbij
onze spelers en jeugdopleiding centraal staan. Na jaren van lobbyen kunnen we met
trots zeggen dat het kunstgrasveld een feit is, beide terreinen krijgen een nieuwe LEDverlichting en ook de buitenomheining zal vernieuwd worden.
In het verleden hebben we het lidgeld altijd zeer laag gehouden, maar dit weerspiegelde
totaal niet de economische realiteit. Met de verbetering van onze accommodatie (aanpak
kantine/kleedkamers is de volgende stap) hebben we besloten om na enkele jaren ons
lidgeld te verhogen. Tegelijkertijd wordt ook het kledijpakket vergroot. Ons lidgeld blijft
evenwel laag in vergelijking met clubs uit de omgeving.
Lidgelden seizoen 2020/2021:
Één gezinslid
Tweede gezinsleden
Derde gezinslid
Volgende gezinsleden
U6 * (°2015)
U7 * (°2014)

250€
230€
200€
100€
150€
170€

*Tweede activiteit vrijblijvend aangeboden door Move To Perfection a.d.h van een 8delige lessenreeks ter waarde van 40€ (Najaar) en 8-delige lessenreeks ter waarde van
40€ (Voorjaar), meer info volgt.
Inbegrepen in lidmaatschap:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lidmaatschap K. Hove Sport/Voetbal Vlaanderen;
Verzekering/ledenbijdrage Voetbal Vlaanderen;
Coaching en begeleiding bij trainingen en wedstrijden;
Gebruik van onze accommodatie/trainingsmaterialen;
Kledijpakket Spaanse topmerk JOMA (zie hieronder);
1 drankjeton (jeugdspeler) bij thuiswedstrijden;
2 abonnementen voor ALLE thuiswedstrijden
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U6 & U7

Kledijpakket JOMA
U8 t.e.m U17

Blauwe Trainingsvest + logo
Rode T-shirt + logo
Rode T-shirt lange mouwen
Rood Wedstrijdbroekje
Rode Kousen

Blauwe Trainingsvest + logo
Rode T-shirt + logo
Rode T-shirt lange mouwen
Rood Wedstrijdbroekje
Rode Kousen
Trainingsbal

Lidgelden worden NIET meer gedeeltelijk teruggestort wanneer een lid
besluit om in de loop van het seizoen te stoppen met voetballen.

Mogen wij u vriendelijk vragen om uw betaling uit te voeren
UITERLIJK op 30 juni 2020 op rekeningnummer
BE79 0682 1552 4933 van K. Hove Sport VZW
Gelieve bij mededeling, duidelijk te vermelden:
NAAM, VOORNAAM, CATEGORIE van het lid (leden)
Terugbetalingen lidgelden van het ziekenfonds kan je terugvinden op onze website:

www.khovesport.be/documenten/
Al onze activiteiten publiceren we in september op onze website:

www.khovesport.be
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Pasdagen 2020/2021:
Door het coronavirus is passen jammer genoeg niet mogelijk, we vragen aan alle leden
om een inschatting te maken op basis van maat vorig jaar. Gelieve je maten door te
geven via kledij-hovesport@outlook.com d.m.v. mail lidgelden te forwarden.

Bij tijdige betaling (30 juni 2020) van het lidgeld willen we in juli de kledij verdelen, bij
een laattijdige betaling zal dit pas eind augustus/begin september zijn.

Wij danken u bij voorbaat en hopen u snel terug te zien op onze mooie club!
Maak er een fijne vakantie van en blijf gezond !

Het bestuur van K. Hove Sport
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