WELKOM OP K HOVE SPORT!
De coronacrisis Covid-19 heeft tot op vandaag een enorme economische/financiële/sociale
impact op onze samenleving. Ook de sportwereld kreeg het hard te verduren: trainingen
vs geen trainingen, wedstrijden vs stopzetting competitie, onze kantine bleef 11 maanden
dicht, afgelasting van onze broodnodige tornooien en andere activiteiten etc. We hebben
er binnen onze club evenwel steeds voor geopteerd om -binnen het toegelaten kader- onze
jeugdspelers zo veel mogelijk te laten trainen. Mede door de medewerking van onze
jeugdtrainers is dit ook goed gelukt. Het seizoen 2020-2021 moest een feest worden o.a.
door de ingebruikname van het langverwachte kunstgrasveld en de nieuwe verlichting op
A- en B-veld. Als club namen we in het tussenseizoen ook het risico om de buitenzijde/trap
van onze accommodatie, alsook de binnendeuren en het sanitair te vernieuwen. De weg
naar een optimale accommodatie is nog lang maar elk jaar hopen we dichter bij onze
droom te komen.
K. HOVE SPORT hecht veel waarde aan de toekomst van de jeugd en beschouwt het als
haar taak om de jeugd toegang te bieden tot haar dromen. De club wil een sportieve
bijdrage leveren aan de opvoeding van de jongeren: teamspirit, discipline, mentaliteit en
karaktervorming behoren tot de doelstellingen. Op deze wijze moet de jeugdwerking van
onze club een voorbeeldfunctie krijgen! Elke dag opnieuw, zowel op training als tijdens
thuis- en uitwedstrijden! K. HOVE SPORT kon uitgroeien tot een familiale club binnen de
gemeente, maar ook ver daarbuiten. Een clubgevoel creëren is ons ‘stokpaardje’, vermits
het werken in teamverband automatisch zal leiden tot een beter resultaat.
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we bestaan 75 jaar in 2022 !
250 jeugdspelers (jongens & meisjes), 50 Dames/Heren, 350 leden
20 jeugdploegen in competitie (waarvan 2 meisjesploegen)
20 autispelers die wekelijks trainen
2 Heren- (Eerste Ploeg en Beloften) & 1 Dameselftal in competitie

‘Tis Rood tis Wit tis beter dan Madrid tis Hoooove’!

K. HOVE SPORT, AMICITIA OMNIA VINCIT
K. HOVE SPORT, een club met ambitie
K. HOVE SPORT, een vereniging waar jeugd belangrijk is
K. HOVE SPORT, een club waar het leuk is om te vertoeven
Tenslotte willen we nog een warme oproep doen aan onze leden: net zoals in andere
verenigingen kunnen wij altijd helpende handen en sponsors gebruiken. Misschien ben je
een handige Harry, een kei in IT, of heb je een gave als trainer of wil je onze club
financieel (sponsoring) ondersteunen. Contacteer ons via info@khovesport.be .
Alvast veel voetbalplezier en sociale contacten toegewenst en we 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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“Een nederlaag is geen ramp en elke zege is een feest”
“Waar het eigenlijk om draait, is dat kinderen plezier hebben”
“Zonder vriendschap is er geen voetbal”

Lidgeld 2021/2022

Één gezinslid: 250€
Tweede gezinslid: 230€
Derde gezinslid: 200€

Inbegrepen lidmaatschap

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lidmaatschap
Verzekering/ledenbijdrage
Coaching & begeleiding
Gebruik accommodatie/materialen
Kledijpakket Spaans topmerk JOMA
1 drankjeton (jeugdspeler) bij
thuiswedstrijden
2 abonnementen (ouders) voor
ALLE thuiswedstrijden

Kledijpakket U8 t.e.m U13

Blauwe Zip Top
Rode T-Shirt
Rode Short
Rode Kousen
Drinkbus
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 15 juni 2021 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
Pasdagen 2021/2022:
Door het coronavirus is passen jammer genoeg niet mogelijk. Daarom vragen we aan
alle leden om een inschatting te maken op basis van je maat van vorig jaar. Gelieve je
maten door te geven via onderstaande link of QR code.

Betaling
Voor 15 juni 2021
Tussen 15 juni & 15 juli 2021
Tussen 15 juli & 15 augustus 2021
Na 15 augustus 2021

Kledij ontvangen
Zaterdag 3 juli 2021 10u00 – 12u00
Vanaf 18 Augustus
September
oktober, november
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ
AAIhA0TFUMzhHT01XRjJEUUs4R1pHMFA3SUFTT1lXQS4u

Aankoop EXTRA kledij:
Via onze fanshop https://khovesport.be/shop/kledij/ kan je extra kledij aankopen aan
democratische prijzen.

Contact kledijverantwoordelijke:
Elke Van Vlem
0479 68 74 23
kledij-hovesport@outlook.com
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