
Geachte clubleden en toekomstige leden, 

Voor het seizoen 2017 - 2018 gaan we proberen de 

kleding op tijd te bezorgen. Daarom dat we nu starten 

met info om een keuze te kunnen maken in de kledij die 

te verkrijgen is voor de jeugd tot en met U17.  

Pasdagen: Voor leden die graag kledij eerst passen, of de 

brief onduidelijk is, hebben we de mogelijkheid om langs 

te komen op donderdag 20 april of vrijdag 21 april, 

telkens tussen 18u30 en 19u30, in de kantine. 

Wat betreft het lidgeld, zijn de tarieven voor volgend 

seizoen als volgt: lidgeld voor reeds aangesloten leden, 

die voor 20 juni betalen, komt op € 150. Voor leden die na 

20 juni betalen, komt dit op € 180. Voor de nieuwe leden 
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 aansluiting bij KFCM Hallaar) komt dit bedrag 

eveneens op € 180.  

 

 

In deze prijs voor de nieuwe leden zit vervat: de vaste 

kosten voor aansluiting en verzekering bij de KBVB. Een 

pakket kleding wordt ter beschikking gesteld door de 

club.  

Dit pakket (eigendom van de club) bevat een voetbalzak, 

korte broek, kousen en volledig trainingspak. Er wordt 

gevraagd om deze uitrusting met clubkleuren en 

embleem te dragen tijdens de activiteiten van de club. 
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De reeds aangesloten leden kunnen kiezen uit de keuzemogelijkheden 

op de bijhorende brief. Daar kunnen ze een vakje vrij kiezen en de maat 

aanduiden. Het is de bedoeling dat u jaarlijks aan vervanging toe zijnde 

kleding vervangt door iets nieuw . Zo kunt u altijd een verzorgde outfit 

dragen. 

Gelieve deze brief ingevuld af te geven aan de materiaalmeester ofwel in 

onze brievenbus te posten die zich op den hoek van de kleedkamers 

bevindt ofwel via mail: jos.lambrechts1@gmail.com 

Bij het niet terugbezorgen van de brief voor 20 juni 2017 veronderstellen 

wij dat u geen kleding wenst. Voor de nieuwkomers zullen er later nog 

pasdagen voorzien worden. 

U mag de kleding in ontvangst nemen na betaling van het lidgeld 2017-

2018 op nog nader te bepalen dagen. 

 

P.S. Houd alvast zaterdag 27 mei vrij in uw agenda. Op die dag organiseren 

wij ons Soccerfest voor alle jeugdspelers en hun familie met bbq, drank, 

kubb, volksspelen, megaspringkastelen park voor jong en oud, workshop 

breakdance, grime, special acts enz. Vanaf 14u00 bent u welkom op de 

jongenschiro van Heist-Centrum (Oude Liersebaan). 

Per persoon betaalt u slechts € 25, kinderen van 4 tot 12 jaar betalen € 10 

(incl. 3 drankbonnetjes en ijsje voor iedereen). Inschrijven kan via onze 

website www.kfcmhallaar.be 

Het jeugdbestuur van KFCM Hallaar, 

Sven Lambrechts Jeugdvoorzitter 

Help mee KFCM Hallaar te redden. Steun ons. IBAN BE19 7506 6967 3412 

 

Volg KFCM Hallaar op Facebook (www.facebook.com/groups/24609968851) 

Volg KFCM Hallaar Jeugd (www.facebook.com/groups/KFCMduiveltjesteam) 
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