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Betreft: Informatie seizoen 2018 - 2019                      Ranst, april 2018 

 

Beste ouders en voetbalvrienden, 
 

Het voetbalseizoen 2017 – 2018 zit er bijna op. Ondertussen kijken wij echter al uit naar het volgende. Een 

nieuw seizoen waarin we opnieuw sportieve successen, maar vooral veel voetbalplezier wensen te beleven. 

 

Elk voetbalseizoen heeft wel iets nieuws in petto: nieuwe ploegmaats, een hogere categorie, een andere trainer, 

een kersverse ploegafgevaardigde, voor sommigen de eerste passen in de voetbalwereld, voor anderen een 

overgang naar onze club. Ook ouders en supporters zullen zich wellicht weer moeten aanpassen aan de diverse 

gewijzigde omstandigheden: andere trainingsuren of wedstrijddagen.  

 

Om zo snel mogelijk een zicht te hebben op het aantal leden, het aantal ploegen en om uw kind toe te laten te 

kunnen voetballen en wettelijk met alles in orde te zijn, verzoeken wij u vriendelijk om het lidgeld tijdig te 

willen overmaken op rekening BE48 7310 1867 7727 met vermelding van naam en voornaam van uw kind. 

Het lidgeld voor het seizoen 2018 – 2019 bedraagt 175,00 €. Reeds aangesloten leden die betalen voor 1 juni 

2018 en nieuwe leden krijgen een korting van 25,00 € en betalen 150,00 €.  Opgelet, uw kind kan pas 

deelnemen aan trainingen en wedstrijden als het lidgeld voldaan is. 

  

In het lidgeld zit ook dit jaar opnieuw een T-shirt en een nieuw paar voetbalkousen. Wij vragen u om 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. 
Betaal tijdig, bezorg ons de juiste maten en alles ligt klaar bij het begin van het nieuwe voetbalseizoen. 

 

De samenstelling van de ploegen is niet bindend. In het belang van de ploeg én van het kind en in overleg met 

de jeugdcoördinator en trainer kunnen er vooral in de eerste weken nog aanpassingen gebeuren binnen de 

ploegen. 

 

Onze spelers hebben uw steun absoluut nodig om van hun geliefkoosde sport en hobby ten volle te kunnen 

genieten. Help hen door ervoor te zorgen dat zij hun verplichtingen tegenover de club nakomen, dat zij in de 

mate van het mogelijke alle trainingen en wedstrijden kunnen bijwonen, dat zij op tijd aanwezig zijn en dat hun 

uitrusting in orde is, bij afwezigheid hun trainer of afgevaardigde verwittigen en vooral dat zij engagement en 

inzet tonen het hele seizoen. 

Trainingsuren en data van de eerste trainingen zullen zodra deze gekend zijn via onze website www.kfcranst.be 

gecommuniceerd worden. 

 

Wij wensen u een prettige, deugddoende vakantie en hopen iedereen gezond en fris te mogen begroeten op de 

eerste trainingen.    

   Met sportieve groeten,      

Jeugdbestuur KFC Ranst. 
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