Koninklijke Lutlommel VV v.z.w.
Lutlommel, 28 mei 2019

Betreft: lidgelden seizoen 2019/2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) en speler(s),
Allereerst een warm welkom aan alle nieuwe leden van onze vereniging. We zullen
er alles aan doen om uw kind(eren) een plezierige tijd te bezorgen op onze mooie
club.
Het huidige seizoen loopt ten einde en we zijn dan ook weer volop bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Om de organisatie goed voor te kunnen
bereiden is het van belang dat we weten welke spelers volgend seizoen aan de
club verbonden zullen zijn, middels de betaling van het lidgeld.
Lidgelden
Team

Geboortejaar

Lidgeld

U6 - U7

2013 en 2014

225 euro

U8 - U9

2011 en 2012

245 euro

U10 - U13

2007 t/m 2010

250 euro

U15 - U17

2003 t/m 2006

260 euro

Aansluitkosten KBVB
Eenmalige aansluitkosten voor nieuwe leden (ook na ontslag) bedraagt 15 euro.
Meerdere leden uit 1 gezin
Voor ieder extra aangesloten lid van hetzelfde gezin wordt een bedrag van 15 euro
in mindering gebracht.
Tegemoetkoming van uw zorginstelling
De meeste zorgverzekeringen voorzien een tegemoetkoming van 15 euro per lid
per jaar. Vraag uw zorginstelling voor meer informatie.
Het lidgeld komt ten goede aan:
Kledij voor iedere speler (broekje, sokken en een bal)
Voor nieuwe spelers bijkomend trainingspak en voetbaltas
kwaliteitsvolle opleiding en begeleiding
lidgeld en verzekering bij de KBVB
bijdrage aan onderhoud terrein en accommodatie

-

bijdrage aan verwarming, elektra en water
vergoedingen trainers, scheidsrechters en overige begeleiding
NIEUW: elke dinsdag zal er kiné/osteo aanwezig zijn op de club. Ook voor
de jeugd!

Om er voor te zorgen dat de kledij van uw kind tijdig besteld/geleverd kan worden,
is het belangrijk dat de inschrijvingen/lidgelden ons tijdig bereiken.
NIEUW: Systeem voor gedeeltelijk terugverdienen van het lidgeld
De club heeft het de afgelopen jaren steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden
voor de kantinewerking.
Om de beperkte groep van vrijwilligers kantinewerking aan te vullen heeft het
bestuur daarom beslist dat een deel van het betaalde lidgeld kan terug verdiend
worden.
Hoe werkt dit praktisch:
 Per vrijwilligersbeurt (per persoon) van 4 uur op zaterdag/zondag op
voormiddag/namiddag verdient men 20€ terug.
o Vb twee ouders van speler komen samen op een
zaterdagvoormiddag helpen in de kantine. Zij verdienen dan 40€
terug van het betaalde lidgeld van de speler.
 Het bedrag dat werd terug verdiend kan verrekend worden bij de volgende
betaling van het lidgeld (seizoen ‘20-‘21)
 De wijze waarop u zich volgend seizoen kan aanmelden voor een
hulpsessie in de kantine zal eerdaags via onze website www.lutlommelvv.be
aangegeven worden.
Op zondag 23 juni om 9u30 (kantine van Lutlommel VV), organiseren wij een
algemene ledenvergadering, met aansluitend de ploegvoorstelling 1e elftal,
waarop jullie van harte welkom zijn.
Wij willen van deze gelegenheid graag gebruik maken om deze nieuwe
regeling verder toe lichten en in te gaan op eventuele vragen.

Wij vragen u dan ook vriendelijk doch dringend het lidgeld tijdig, voor 1 juli
2019 over te maken op onderstaand rekeningnummer.
Crelan BE61 8538 8424 0817
onder vermelding van
voornaam
achternaam
geboortedatum
Het (jeugd)bestuur van Lutlommel VV wenst iedereen een heerlijke zomer om
daarna aan een mooi, sportief en succesvol nieuw seizoen te kunnen beginnen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Lutlommel VV

