Aanpassing Inschrijving
seizoen 2020 – 2021
Beste speler, Beste ouder,
De gezondheid van ons allemaal is ons belangrijkste goed. Jouw gezondheid en deze van uw
familie is essentieel.
Daarom heeft KSV Moorsele besloten om de 2de inschrijvingsdag op zaterdag 25 april NIET te
laten plaatsvinden.
Uiteraard kun je nog steeds inschrijven !
U kunt inschrijven door :
- het lidgeld te betalen voor 1 mei
Ofwel
- een mail te sturen naar jeugdbestuur@ksvmoorsele.be met vermelding van de naam en
geboortedatum van de speler.
Wie inschrijft per mail voor 1 mei, krijgt de tijd tot 1 juni om het lidgeld aan kortingstarief te
betalen.
Wie inschrijft na 1 mei, heeft geen recht meer op het kortingstarief.
Het lidgeld kan betaald worden door overschrijving op rekeningnummer van KSV Moorsele:
IBAN BE25 0688 9516 0382 met de mededeling “naam/namen van de speler(s) –
lidgeld 2020 – 2021”.
Het lidgeld :
- wie betaalt of inschrijft per mail voor 1 mei : 190 euro
(leden ingeschreven per mail voor 1 mei hebben tot 1 juni de tijd om lidgeld aan
kortingstarief te betalen)
- wie betaalt voor 1 augustus : 210 euro
- wie betaalt vanaf 1 augustus : 220 euro
In het lidgeld zijn er 8 kaarten inbegrepen voor onze jaarlijkse kaarting.
Vanaf het 2de gezinslid geldt een korting van €10!
Alle leden die reeds hun lidgeld betaald hebben en/of een mail hebben gestuurd naar
jeugdbestuur@ksvmoorsele.be hoeven niets meer te doen !!!
Huidige leden hebben de voorkeur tot 1 mei om in te schrijven. (enkel dan ben je zeker
van uw plaats)

Spelers die beslissen om volgend jaar niet meer aan te sluiten bij KSV Moorsele mogen dit ook
laten weten via mail naar jeugdbestuur@ksvmoorsele.be.
Dan kan de vrijgekomen plaats aan andere spelers worden toegekend.

Kledij
Tot onze grote spijt hebben bepaalde spelers nog steeds hun kledij niet (of niet volledig)
ontvangen.
De reden daarvoor is dat onze leverancier, Beltona, hun beloftes niet heeft nagekomen.
Daarom hebben we besloten om het contract met Beltona te verbreken.
Er is nieuwe kledij beschikbaar van Uhlsport.
Door de corona maatregelen is het op dit ogenblik niet mogelijk om deze kledij te verdelen.
Daarom zullen we na de corona maatregelen 2 dagen voorzien om de nieuwe kledij te komen
passen.
Dit is enkel voor spelers die hun kledij niet (of niet volledig) gekregen hebben EN
opnieuw ingeschreven zijn voor komend seizoen.
De datums worden jullie later nog meegedeeld.

Techniektraining (voor spelers tem U13)
Inschrijven kan ook gebeuren door overschrijving op het rekeningnr
IBAN BE25 0688 9516 0382 met de mededeling “naam/namen van de speler(s) –
Techniektraining 2020 – 2021” of via mail naar jeugdbestuur@ksvmoorsele.be.
De techniektraining gaat door op vrijdagavond en de kostprijs daarvoor is 100 euro.
Dit is volledig vrijblijvend (NIET inbegrepen in het lidgeld) en staat onder leiding van Angelo
Room (email angeloroom79@gmail.com of GSMnr 0494/87.09.13)

Nog vragen ?
De inschrijvingsdagen waren de ideale momenten om al jullie vragen te stellen of opmerkingen
te geven.
Door het coronavirus kunnen deze dit seizoen niet plaatsvinden.
Indien je toch nog vragen hebt, kun je gerust een mail sturen naar
jeugdbestuur@ksvmoorsele.be en we beantwoorden zo vlug mogelijk jullie vraag.
Zou je liever telefonisch contact hebben? Laat het ons ook weten en we nemen contact op met
jullie.

Met vriendelijke groeten,
KSV Moorsele

