Weelde, april 2018
Beste jeugdspelers, ouders, trainers, afgevaardigden, sympathisanten…
Het voetbalseizoen 2017-2018 loopt ten einde. Naar traditie sluiten we ook dit seizoen
af met een zonnige barbecue op zaterdag 19 mei a.s. Goed weer is al besteld!
Om 14.00u starten we met wedstrijdjes tussen de jeugdploegen en hun ouders. Dat
moeten niet persé de papa’s zijn. Ook de mama’s mogen hun beste beentje voorzetten.
Graag de deelname van jouw jeugdploeg bevestigen aan Jef Verheyen en dan plannen we de
verschillende wedstrijdjes in tussen 14.00u en 17.00u. De barbecue zelf start rond 18.00 uur.
Uiteraard moet voor deze barbecue vooraf ingeschreven te worden. De kostprijs (drank
inbegrepen vanaf 17u) bedraagt slechts:
- voor een volwassene of kind (niet lid) boven 12 jaar:
20 EUR
- voor een kind (niet lid van de club) van 12 jaar of jonger:
10 EUR
- jeugdspelers die lid waren het voorbije seizoen: GRATIS, maar moeten WEL inschrijven
via dit formulier! Let op: de jeugdspelers mogen gratis deelnemen, maar moeten wel
inschrijven, anders ligt er te weinig vlees op ’t vuur…
Dit wil niet zeggen dat we die avond onze portefeuille moeten thuislaten. Zoals elk jaar
zal er een tombola worden georganiseerd met spectaculaire prijzen.
Bezorg onderstaande inschrijvingsstrook zo vlug mogelijk en uiterlijk voor 13 mei aan je
ploegafgevaardigde of trainer of een bestuurslid te samen met het gepaste inschrijvingsgeld
OF stort je bijdrage op rekening BE88 0342 5735 8341 van KSK Weelde met in de omschrijving
de naam van de jeugdspeler(s), het aantal volw + aantal kind<12j + aantal gratis jeugdspelers.
De jeugdwerking van KSK Weelde hoopt jullie allemaal te mogen begroeten op 19 mei!
Namens het Jeugdcomité,
Jef Verheyen

Koen Vansweevelt

Frank Van Loon

Paul Baeyens

jeugdcoördinator

jeugdvoorzitter

jeugdsecretaris

sportief verantwoordelijke

------------------------------ KNIP --------------------- KNIP ------------------------- KNIP ----------------------

Ik ondergetekende, ………….……………………………………………….………………………
ouder van …………………………………………………… (naam jeugdspeler) zal aanwezig zijn
op de barbecue van 19 mei a.s. met:
………………………… personen ouder dan 12jr aan 20 EUR
…………………….… personen jonger dan of 12jr aan 10 EUR
………………………. jeugdspelers gratis (OOK hier vermelden!)
en betaal hiervoor een bedrag van …………. EUR.
OFWEL gepast geld in envelop
OFWEL overschrijving op rekeningnummer.
(schrappen wat niet past)

