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Betreft: Informatie seizoen 2020 - 2021                      Ranst, Mei 2020 

 
Beste ouders en voetbalvrienden, 
 

Het abrupt einde van het huidige seizoen ligt nog vers in het geheugen. Het moeten afzeggen van ons jaarlijks 
paastornooi, de paasstage en alle einde-seizoens-activiteiten deed pijn aan ons rood-witte hart. Ook in deze 
uitzonderlijke omstandigheden blijven we echter niet bij de pakken zitten en kijken we reeds uit naar het 
volgende voetbalseizoen.  Uiteraard spreekt het voor zicht dat wij alle richtlijnen in verband met het 
opstarten van (jeugd)trainingen en (jeugd) wedstrijden zullen opvolgen. De gezondheid van spelers, trainers, 
vrijwilligers en supporters zal daarbij steeds voorop staan. 
 
Naast de op te volgen Corona-maatregelen zal het nieuwe seizoen nog wijzigingen inhouden: nieuwe 
ploegmaats, een andere trainer, een kersverse afgevaardigde, andere trainingsuren of wedstrijddagen. Ook 
voor ouders en supporters wordt het wat aanpassen. Wat verandert er echter niet? Het lidgeld! Wij 
behouden het bedrag van 150,00 € maar verlengen de betalingstermijn tot 1 augustus 2020. Vanaf 1 
augustus bedraagt dit 175,00 €.  Uw kind kan uiteraard wel pas aan de trainingen en wedstrijden deelnemen 
als het lidgeld voldaan is. 
 
Wij vragen u bij de betaling van het lidgeld rekening te houden met ons nieuwe rekeningnummer: 

BE59 0689 3764 0726 
en in de referte ervan de naam en voornaam van uw kind en de leeftijdscategorie te vermelden.  
 
In het lidgeld zit ook dit jaar opnieuw een T-shirt en een nieuw paar voetbalkousen. Gelieve na betaling van 
het lidgeld ons zo snel mogelijk de correcte maten door te geven. Gebruik hiervoor het invulformulier op 
onze website www.kfcranst.be of email uw bestelling door naar brittloquet86@gmail.com. 
 
Voor een aantal ploegen zijn wij nog op zoek naar een trainer. Een diploma hiervoor is niet vereist, feeling 
met voetbal en de goesting om met engagement onze kinderen wat bij te leren op de grasmat is meer dan 
voldoende. Voor ondersteuning wordt gezorgd. Ziet u dit zelf zitten of kent u iemand die dit wel zou willen 
doen neem dan contact op met onze jeugdcoördinator Ivan Smets (gsm 0468 49 04 69, email: 
forcom24@hotmail.com). 
 
Verder wensen wij alle ouders en spelers een prettige, deugddoende vakantie en hopen iedereen fris maar 
vooral gezond te mogen begroeten op de eerste trainingen waarvan wij de dagen en uren zullen communiceren 
via onze website www.kfcranst.be zodra deze gekend zijn.    
    
Met sportieve groeten,   
    
Jeugdbestuur KFC Ranst 

http://www.kfcranst.be/
http://www.kfcranst.be/
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Update contactgegevens: 
 
Om onze gegevens up-to-date te houden, alsook om uw inschrijving te versnellen vragen wij u om 
onderstaande gegevens in te willen vullen en te bezorgen aan één van onze bestuursleden of het 
invulformulier op onze website te gebruiken.  
 
 
Naam speler:   ……………………………………………………………………………. 
 
Straat + huisnummer:  ……………………………………………………………………………. 
 
Postcode + gemeente:  ……………………………………………………………………………. 
 
Tel. nr.    ………………………………………….. 
     
GSM. nr. papa   ………………………………………….. 
 
GSM nr. mama  ………………………………………….. 
 
GSM nr. speler  ………………………………………….. 
 
e-mail adres papa  …………………………………………………………………………… 
 
e-mail adres mama  …………………………………………………………………………… 
 
e-mail adres speler  …………………………………………………………………………… 
 
Geboorteplaats speler (enkel voor nieuwe spelers) …………………………………………………… 
 
Geboortedatum speler ………………………………………….. 

 
Om het registreren van nieuwe spelers te versnellen vragen we aan ouders om de identiteitskaart(Kids-ID) 
mee te brengen indien ze deze hebben. 
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Bestelformulier Polo/ T-shirt en voetbalkousen:  
 

Bestelling tevens mogelijk via onze website! 
 
 

 
Ondergetekende, ouder van ………………………………………………………….., geeft hiermede onderstaande bestelling door.  

 

 
Beschikbare maten:  
116 – 128 - 140 – 152 – 164 – Small – Medium – Large – Extra Large. 
 
Ik bestel 1 stuk T-shirt met maat: …….. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Beschikbare maten: 
Maat 27 – 30 
Maat 31 – 34 
Maat 35 – 38 
Maat 39 – 42 
Maat 43 – 46 
Maat 47 – 50 
 
Ik bestel 1 paar voetbalkousen met maat: ……….. 
 
 
 
 
 

 
 

T-shirt en kousen zullen U overhandigd worden zodra de betaling van het lidgeld in orde gebracht is, en de 
onderdelen geleverd zijn.  


