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(*) In geval van overmacht (Corona, •) of vroegtijdig stoppen door speler, heeft de club geen verplichting tot terugbetaling

Lidgelden seizoen 2022 - 2023

Kessel-Lo, 3 mei 2022

Beste spelers, Beste ouders,

KVC Kessel-Lo 2000 is in volle voorbereiding van het volgende voetbalseizoen 2022-2023. Hierbij hoort ook de 
uitnodiging voor het betalen van het lidgeld.

Door tijdig te weten welke spelers het volgende seizoen niet meer starten, kunnen we als club ook correct 
reageren op nieuwe aanvragen en transfers.
Potentiële leden dienen zich via de website aan te melden, via pagina “voetballen bij K.V.C. Kessel-Lo 2000” 
https:/www.kvckessel-lo.be/kandidaat-lid/gegevens-kandidaat

Door je aan te sluiten bij K.V.C. Kessel-Lo 2000 ga je een engagement aan! We verwachten dat je de trainingen
(2 x per week) en de wedstrijden maximaal bijwoont. Voetbal is immers een ploegsport!

Betaling(*) voor 15-06-2022 op rekening van K.V.C. Kessel-Lo 2000:
BE 31 734 0267863 55 (BIC: KREDBEBB)
K.V.C. Kessel-Lo 2000
Met vermelding van de na(a)m(en) en geboortejaar van de speler(s) waarvoor je stort.

Lidgeld Voor 15-06- 2022 Na 15-06-2022

Eerste kind 280,- € 300,- €

Tweede kind 250,- € 270,- €

Derde en volgende 220,- € 240,- €

Wie niet heeft betaald voor aanvang van de trainingen kan niet deelnemen aan de trainingen noch
wedstrijden tot voorleggen bewijs van betaling.

De trainingsuren vind je terug op onze website en worden via S2S gecommuniceerd.

Graag verwelkomen we ook ouders of sympathisanten die de taak van afgevaardigde voor een ploeg of andere 
vrijwilligers taken willen opnemen. Een seintje aan het jeugdbestuur en wij verzorgen een korte opleiding.   

Met sportieve groeten, 
Jeugdbestuur K.V.C. Kessel-Lo 2000


