
 

 

 

 

Beste spelers en ouders, 

 

Graag lichten wij jullie in over het einde van dit seizoen en de start van het 

volgende seizoen. 

Het voorbije voetbalseizoen kregen we stukje bij beetje onze vrijheid terug. 

Nogmaals dank aan iedereen die zich goed aan de toen geldende regels 

hebben gehouden wat betreft mondmaskers en CST. Graag zouden we 

ondertussen willen spreken over een normale situatie. Gezien de situatie in 

de huidige wereld, voelen we echter als club ook de gevolgen. Denk maar 

aan de enorm oplopende kosten van onderhoud en energie. 

Inschrijvingen  

Omwille van de hogere kosten, zijn wij genoodzaakt om het lidgeld licht te verhogen met €25. Voor het 

seizoen 2022-2023 is het lidgeld voor reeds aangesloten leden vastgelegd op €225. In dit bedrag is 

inbegrepen dat iedereen een nieuw trainingsvestje krijgt. De huidige kledinglijn is immers niet meer 

beschikbaar en dus gaan we met z’n allen over naar een nieuwe kledinglijn. Daarom krijgt iedereen 

meteen dit nieuwe vestje, dat voorzien is met de logo’s van onze jeugdsponsors. Wij vragen aan al onze 

spelers en staf om dit vestje steeds op wedstrijddagen te dragen, zodat wij onze sponsors wat 

bekendheid kunnen teruggeven. 

Echter, wie vóór 27 juni betaalt, heeft voordeel (enkel geldig voor reeds 

aangesloten leden)! Vroege betalers krijgen €25 korting. Verder, wie voor 15 

augustus betaalt, krijgt ook nog een prachtige soft shell (t.w.v. €70, zie foto→) 

cadeau! Deze wordt 100% door de club gefinancierd door de opbrengst van de 

vlaaienslag. Deze soft shells en nieuwe kledinglijn trainingsvesten zijn te passen 

tijdens ons jeugdtornooi. Zo kan je zeker de juiste maat bestellen. Ook op zaterdag 

4 juni kan je nog komen passen tussen 10u00 en 12u00. Opgelet: bestelde kledij 

wordt niet teruggenomen. Zorg dus dat je zeker in de juiste maat bestelt! 

Andere artikelen (voetbalbroek, training, kousen, sporttas, …) zijn zoals gebruikelijk ook vrij te koop. 

Voor de nieuwe leden (1
e

 aansluiting bij KFCM Hallaar) komt dit bedrag eveneens op € 225 (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. 

Inschrijving Praktisch 

KFCM Hallaar werkt digitaal. 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 je kledingmaat voor 

trainingsvest en soft shell door te geven.  

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. 
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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. 

Trainers & training schema 

U5 Woe 16u30->17u45 U10 Di + Do 18u00->19u15 U15 Di + Do 18u00->19u15 

U6 Woe 18u00->19u15 U11 Di + Do 18u00->19u15 U17 Ma + woe 19u30->21u00 

Vrij 18u00->19u30 

U7 Ma + woe 18u00->19u15 U12 Ma + woe 18u00->19u15 Keepers Ma + di 18u00->19u15 

Di 19u30->21u00 

U8 Di + Do 18u00->19u15 U13 Ma + woe 18u00->19u15 Seniors Di + do 19u30->21u00 

U9 Ma + woe 18u00->19u15   Veteranen Vrij 19u30->21u00 

 

We zijn nog steeds op zoek naar trainers! Ook niet ervaren enthousiastelingen zijn welkom.  

Opleiding wordt door de club voorzien. 

Einde seizoen 

Wij hopen iedereen te mogen verwelkomen op ons jeugdtornooi op 21 en 22 mei. Daarna verwachten we 

iedereen opnieuw op onze mosselfeesten. Dit jaar opnieuw in onze welbekende tent, van 15 tot en met 

19 juli! 

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 

 

 

 

 

        

Volg KFCM Hallaar & KFCM Hallaar Jeugd op Facebook  

Website: http://www.kfcmhallaar.be E-mailadres jeugdbestuur: jeugd@kfcmhallaar.be 

 Spekstraat – 2220 Heist-op-den-Berg – BTW BE 0694 644 714 

K F C M   Hallaar 

Ik ben 

reeds lid Ik krijg een betalingsuitnodiging via mail 

Ik bestel kledij via www.kfcmhallaar.be  

Ik betaal via www.lidgeld.be  Ik schrijf me uit via de link uit 

de betaling uitnodigingsmail 

Ik ben 

nieuw lid 
Ik schrijf in via www.kfcmhallaar.be  

KEUZE 
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