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KFCM Hallaar – Regionaal club van het jaar 2010 FOOT PASS AWARD
Beste spelers en ouders,
Graag geven lichten wij jullie in over het einde van dit seizoen en de
start van het volgende seizoen.

Het voorbije voetbalseizoen was er één zoals we nooit eerder
gekend hebben in de geschiedenis van onze voetbalclub. We
startten heel enthousiast in augustus 2020, maar de vreugde was
van korte duur. Eind oktober werden alle wedstrijden geschorst en
ook de trainingsmogelijkheden werd sterk aan banden gelegd.
Het is voor ons als club, maar zeker voor jullie als speler en ouder niet makkelijk geweest de voorbije
maanden. Als club hebben we zo goed als mogelijk getracht om onze spelers aan het voetballen te
houden. Maar voor sommige leeftijden (13+) was dit niet eenvoudig. De regels voor hen waren op
bepaalde momenten strenger dan voor onze min 13-jarigen.
Als club zagen wij heel wat inkomsten wegvallen: de wekelijkse kantine, inkomgelden, 2x onze quiz, 2x
ons jeugdtornooi, 2x de Nacht van de Molenzonen. Onze vaste en grootste uitgaven bleven echter wel
doorlopen, maar mede dankzij jullie fantastische bijdrage aan onze recente vlaaien- en truffelverkoop
zullen wij ook financieel deze moeilijke periode overwinnen.
Dus kijken wij met veel optimisme en goesting uit naar het volgende voetbalseizoen. Hoe Corona dat
seizoen nog mogelijks zal beïnvloeden kunnen wij nu ook niet voorspellen, maar laat ons hopen dat we
terug kunnen genieten van spannende wedstrijden en de bijhorende nabeschouwing aan de toog in onze
kantine.

Inschrijvingen
Daarom zijn wij als club blij jullie te mogen melden dat we het lidgeld niet moeten optrekken! Voor het
seizoen 2021-2022 houden wij het lidgeld toch gelijk aan vorig seizoen: reeds aangesloten leden, betalen
€200. Bovendien, wie vóór 20 juni betaalt, krijgt €25 korting.
Voor de nieuwe leden (1e aansluiting bij KFCM Hallaar) komt dit bedrag eveneens op € 200 (korting is
dan niet van toepassing). 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.
Zoals in het begin van deze brief al aangegeven, waren vooral onze oudere leden (13+) de dupe van de
vele maatregelen. Om die reden heeft het bestuur dan ook besloten om aan deze leden 2 abonnementen
uit te reiken, zodat hun ouders alle thuiswedstrijden van hun zoon/dochter kunnen bijwonen.

OPGELET: nieuwe tool
KFCM Hallaar werkt verder aan digitalisering. Zo zullen alle bestaande leden weldra automatisch een
persoonlijke betalingsuitnodiging krijgen voor hun inschrijving voor volgend seizoen. Deze uitnodiging
zal jullie leiden naar de website www.lidgeld.be. Na de directe online betaling van het lidgeld ontvang je
ook onmiddellijk het attest voor je mutualiteit. Mogelijks kan je hiermee een deel van het lidgeld
terugkrijgen. In de email met de betalingsuitnodiging, zal ook de link zitten om één stuk kledij te
bestellen (inbegrepen in het lidgeld). Bestaande leden die stoppen met voetballen, kunnen in die mail een
link vinden om dit administratief te regelen. Nieuwe leden dienen zich eerst aan te melden op onze
website. Nadat deze aanmelding administratief werd behandeld, zullen ook nieuwe leden de persoonlijke
betalingsuitnodiging krijgen.

Ik ben
nieuw lid

Ik schrijf in via www.kfcmhallaar.be

Ik ben
reeds lid

Ik krijg een betalingsuitnodiging via mail

Ik schrijf me uit via de link uit
de betaling uitnodigingsmail

Ik betaal via www.lidgeld.be
KEUZE
Ik bestel kledij via www.kfcmhallaar.be

Voor specifieke vragen over jouw betaling van het lidgeld, gelieve contact op te nemen met
lidgeld@kfcmhallaar.be
Sponsoring
Onze club is financieel nog steeds gezond, maar dat kan niet zonder de broodnodige sponsors. Wil ook
jij onze club op een financiële of materiële manier helpen? Contacteer dan onze voorzitter voor de
sponsoring mogelijkheden.
Verder doet KFCM Hallaar ook mee met de actie van Carrefour: Van 5/5 tot 12/7/2021 ontvangt u een
steuncode bij elke aankoop van €20 aan deelnemende producten in uw Carrefour-winkel of als je je
boodschappen op Carrefour.be doet. Deze steuncodes kan u doneren aan KFCM Hallaar. Daar kunnen wij
allerlei sportmateriaal e.d. mee aanschaffen.

#StaySafe – hou het gezond
Wij hopen dat jullie allen gezond blijven en dat we jullie binnenkort weer mogen begroeten op de tofste
club van ’t land! Wij hopen jullie, spelers en ouders, voldoende te hebben ingelicht over alle regelingen.
Wie nog vragen heeft kan ons contacteren via email (jeugd@kfcmhallaar.be), Facebook of 0479/685174
Met sportieve groeten,
Jeugdbestuur KFCM Hallaar

K F C M Hallaar
Volg KFCM Hallaar op Facebook
Volg KFCM Hallaar Jeugd
Website: http://www.kfcmhallaar.be E-mailadres jeugdbestuur: jeugd@kfcmhallaar.be
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