Jeugd FC Juventus Schoonaarde
Beste ouder, jeugdspeler
Inschrijvingsdag Voetbalseizoen 2018 – 2019
zaterdag 9 juni 2018 (10u00 – 13u00)
zaterdag 16 juni 2018 (10u00 – 13u00)

Waar ?

Kantine FC Juventus Schoonaarde

Het lidgeld voor het seizoen 2017-2018 is vastgelegd op:
 170 euro ( U6 categorie )
 235 euro ( U7 – U17 categorie)
Hiervoor krijgt U:
 Korting bij deelname stagedagen Juventus (meer info op de
inschrijvingsdag: maar noteer alvast woensdag 22-23-24 augustus in
jullie agenda!)
 lidgeld aan de KBVB/club
 Een verzekering tegen lichamelijke ongevallen (gedurende training en
wedstrijd).
 kledijpakket (kledij kan gepast worden op de inschrijvingsdag)
 2 consumptiebonnetjes per thuiswedstrijd / cadeau SintMaarten/Kerstfeest
 Gebruik accommodatie
 Kwalitatieve voetbalopleiding
Wanneer er meerdere jeugdspelers van hetzelfde gezin zijn, is er vanaf het 2de
kind een korting van 25 euro.
Gelieve het inschrijvingsgeld contant te betalen op de inschrijvingsdag !
(U krijgt na betaling een betalingsbewijs mee)
Gelieve Eid/kidsid van het lid mee te brengen !
U kan een deel van het inschrijvingsgeld terugvorderen bij uw mutualiteit (we
zorgen vanuit de club bij aanvang van het seizoen voor een inschrijvingsbewijs,
zodat jullie een deel van het lidgeld kunnen terugkrijgen)
Als jullie niet aanwezig kunnen zijn tijdens deze inschrijvingsdag, gelieve Tim te
contacteren om een afspraak te maken om de kledij te passen en lidgeld te
betalen !
Inschrijven na deze inschrijvingsdagen kost 15 euro meer omwille van hogere
kledijbestellingskosten
, met sportieve groeten
Jeugdwerking Juventus Schoonaarde
AVJO Tim Leys
U kunt ons via e-mail bereiken:
jeugd_fcjschoonaarde@hotmail.com

Jeugd FC Juventus Schoonaarde
Kledij (Bestelling bij inschrijvingsdagen)
De kledinglijn van Jako lopen 3 seizoenen. Dit seizoen is het dezelfde kledijlijn
als vorig seizoen.
Het pakket (inbegrepen in het lidgeld) bevat:
 1 paar kousen
 1 short
 1 T-shirt
 1 Training (vest + broek)
Een sporttas, sportrugzakje, trui met kap, ¾ broek, regenvest, polo en een extra
paar kousen kunnen bijbesteld worden.
Na de inschrijvingsdagen in juni plaatsen we een bestelling bij onze
kledijleverancier.
De verwachte levertermijn is 6 weken. Als de kledij op de club aangekomen is,
worden jullie geïnformeerd wanneer de kledij kan afgehaald worden.
Als jullie niet aanwezig kunnen zijn tijdens deze pasdag gelieve ons zo snel
mogelijk te contacteren, zodat we tijdig de kledij kunnen bestellen!

Kledij (Bijbestellingen na inschrijvingsdagen)
Inschrijven na deze inschrijvingsdagen kost 15 euro meer omwille van hogere
kledijbestellingskosten.
Voor elke bijbestelling van kw, training (Vest/broek), trui of polo die na de
inschrijvingsdagen gebeurt, dienen we extra te vragen daar de kosten voor deze
nabestelling hoger zijn.
Er zijn 3 momenten waarop het kledijteam een kledijbestelling plaats bij onze
leverancier. Er wordt niet afgeweken van dit schema.
-

Eind juni (na de inschrijvingsdagen) – Levering in augustus
Begin oktober - Levering eind november
Eind december – Levering begin februari

Via mail worden jullie geïnformeerd als de kledij op de club is toegekomen

Vragen rond kledij
Kledij_fcjschoonaarde@hotmail.com

