Augustus 2017,

HORENDONK F.C.
—4864—

Aan alle spelers/speelsters en ouders van FC.Horendonk,

V.Z.W.
BTW 420.967.657
AXA: BE-17
800-2044703-21

Het nieuwe voetbalseizoen is weer van start gegaan. Graag willen we jullie op de
hoogte brengen van enkele afspraken.
De lidgelden zijn het zelfde als vorige jaren.

Terrein:
UYLENBERG
Postbaan 5
2910 ESSEN
03/667.54.43
----Voorziter:
Marc BEYERS
Kraaienberg 41
2910 ESSEN
03/667.70.15
0475/37.89.61
beyersmax@hotmail.com

Secretaris:
Stan ELST
Dreveneind 19
2910 ESSEN
03/667.42.63
0484/13.49.10
stanelst@mobistar.be
Jeugd:
Tom HEYNEN
0476/92.55.97
Veteranen:
Sis OSSENBLOK
0475/64.80.53
Dames:
Gie ELST
0497/50.40.14

 Duiveltjes (u6, u7, u8, u9) – Preminiemen (u10, u11); 100€
 Miniemen (u13) –Knapen (u15) – Scholieren (u17); 125€
 Juniors (u21) – Seniors – Dames – Veteranen; 150€
Gelieve dit bedrag voor 15 september ’17 te storten op rekeningnr. AXA BE17-8002044703-21 met vermelding naam speler (speelster) en ploeg.
Voor het invullen van formulieren kan u terecht bij onze secretaris Stan Elst
(Dreveneind 19)
 papieren vergoeding ziekenkas (vb cm-fit)
 ongeval bij voetballen of training
Mag je na een ongeval terug voetballen vergeet u dan niet te laten afschrijven , dit
wordt vaak vergeten en dan krijgt u geen vergoeding. Meer informatie kan u bij Stan
Elst verkrijgen.
Wijzigingen aan kalender (uurwijzigingen, verplaatsen wedstrijden…..) minstens één
maand op voorhand doorgeven aan secretaris, met akkoord van tegenstander.
Voetbalschoenen nodig ?
Bij Max Beyers ( Kraaienberg 41) kan u degelijke tweedehandsvoetbalschoenen
inleveren en aanschaffen (dit is een gratis ‘ruilhandel ‘voor leden van FC-Horendonk)

Onze vereniging kan enkel blijven bestaan door de hulp van vele vrijwilligers!
Wilt u ook uw steentje bijdragen, hulp is steeds welkom !
 tappen / inkom op zaterdag of zondag ( jeugd en 1ste elftal)
 Eddy Jaspers tornooi op vrijdag en zaterdag 25 en 26 augustus ’17.
o Tappen – tombola – hotdog – terreinhelper
 Uilse kermisloop op maandag 18 september ‘17
o Klaarzetten – tappen – opruimen
 Mosselweekeind op zaterdag 25 november ’17 en zondag 26 november ‘17
o Opdienen – afwassen – keukenhulp
 Opknapwerken, onderhoudswerken plein
 afgevaardigden
Alle hulp is steeds welkom !
U kan zich melden via beyersmax@hotmail.com, of kom gewoon eens langs op de
Uylenberg.
Hebt u foto’s, verslagen, … van uw voetbalploeg, u mag deze altijd op de website laten
zetten via info@kfchorendonk.be
De laatste nieuwtjes over onze vereniging kan u vinden op onze website,
www.kfchorendonk.be
Informatie van onze jaarlijkse Uilse Kermisloop vind u op www.uilsekermisloop.be
Heeft u nog vragen ? U kan altijd terecht bij één van onze bestuursleden.
Bedankt voor uw vertrouwen in onze vereniging en we wensen iedereen een sportief en
fantastisch voetbalseizoen toe !

Het bestuur van FC.Horendonk

