Lennik, 10 juli 2018.
Beste ouders, beste spelers,
Nog enkele weken en het nieuwe voetbalseizoen gaat eindelijk weer van start. Hopelijk doen
we het net zo goed als onze Rode Duivels op de Wereldbeker voetbal in Rusland.
In het nieuwe seizoen 2018-2019 gaan we van start met jeugdploegen in alle
leeftijdscategorieën van U6 tot en met U17. De meeste trainers hebben toegezegd om onze
spelers nog een jaartje te begeleiden in hun opleiding tot voetballer.
Verder hebben we nog onze U21-ploeg waar onze spelers verder klaargestoomd worden voor
de Reserven of het eerste elftal. KFC Lennik wil haar eigen spelers de kans geven om zo
blijvend gevormd te worden en te kunnen doorgroeien binnen onze club, ieder op zijn eigen
tempo. Wij geloven in onze jeugd!
Een Damesploeg, een Zondagreservenelftal en een Veteranenploeg maken onze club volledig.
Voor iedereen wat wils dus.
Voor vragen over onze ploegen kan u tot en met U17 steeds terecht bij onze Technisch
Verantwoordelijke Jeugd Opleiding Bart Vandenhouden (vandenhouden_bart@hotmail.com )
of bij Jan VAN LOOCK, onze sportief verantwoordelijke volwassenen.
(jan.vanloock.kfc@gmail.com). Voor alle andere praktische vragen kan u terecht bij Jurgen
Munsters, contactpersoon Jeugdwerking (munstersjurgen@yahoo.com)
Bezoekt u zeker ook eens onze website www.kfclennik.be waar u het reilen en zeilen van de
club van nabij kan volgen. U vindt hier ook ons intern reglement en de nodige documenten.
Noteer alvast volgende activiteiten in jullie agenda:
- Jeugdstage van 6 tot 10 augustus 2018 (zie website)
- Ons voetbaltornooi op 25 en 26 augustus 2018
- Slimste Kwis Ter Wereld op 20 oktober 2018
- Mosselkermis op 1, 3 en 4 november 2018
- Steakkermis op 9 en 10 februari 2019
Voor dit seizoen bedraagt het lidgeld 280 EURO.
Mogen wij u vragen dit bedrag te storten op rekeningnummer
BE53 7340 0770 6253 met vermelding van de leeftijdscategorie en naam van uw zoon of
dochter. (De leeftijdscategorie = de leeftijd van zoon of dochter op 31 december 2018 + 1).
Vb: DOEL Jan is 12 jaar op 31 december 2018; zijn vermelding wordt dus: “U13 DOEL Jan”.

De tweede betaalt 210 EURO, de derde 190 EURO…
Graag één overschrijving per zoon/dochter (dus geen familiestortingen).
Houd hiervan een betalingsbewijsje bij de hand want u zal gevraagd worden een kopietje te
overhandigen bij de eerste trainingen. Op vertoon van dit betalingsbewijs worden de ballen en
de kousen uitgedeeld. U begrijpt dat het niet mogelijk is om aan te treden bij tornooien en
wedstrijden zolang u het lidgeld niet hebt betaald. Wij willen jullie ook vragen om dit
uiterlijk tegen 15 augustus in orde te brengen.
Tot slot willen wij nog even uw aandacht vragen voor het volgende:
Een club als KFC Lennik runnen, met +/- 300 leden, kan niet enkel door de leden van het
bestuur en vraagt de broodnodige steun van talrijke medewerkers.Vele handen maken het
werk licht!
Daarom is onze toffe club dringend op zoek naar helpende handen om o.a.:
- de kantine uit te baten op woensdag-en vrijdagavond (shift 18u00-19u30; 19u3021u00)
- de kantine uit te baten op zaterdag (shift 09u00 – 13u00; 13u00 – 17u00)
- afgevaardigden te zijn voor ieder jeugdelftal
- sponsering rond te halen
- onze andere activiteiten tot een succes te helpen maken (mossel-en steakfestijn,...)
En waarom niet ... toetreden tot het bestuur. We doen het tenslotte voor uw zoon of dochter.
Zelfs indien u zich slechts sporadisch kan vrijmaken, bent u van harte welkom .
Trainers, bestuursleden zullen u er over aanspreken, engageer u!
Wij wensen jullie alvast nog veel sportplezier en aangename momenten toe binnen KFC
Lennik.
Sportieve groeten en tot binnenkort
Het bestuur !
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