Augustus 2013
Sportlaan 10 c, 3945 Ham

Stamnummer 2408

LIDGELD
In de loop van de augustus ontvangt elke ingeschreven jeugdspeler die zijn volledig lidgeld betaald heeft een
lidkaart : deze kaart verleent de houder ervan gratis toegang tot de thuiswedstrijden (competitie) van het
1e elftal. Aangezien jongeren tot en met 16 jaar sowieso gratis binnenmogen, mag één van de ouders gebruik
maken van deze lidkaart.
Nog niets (of niet alles) betaald ? Graag zo snel mogelijk het resterend bedrag storten op rekeningnummer
068-2469914-30 met vermelding “lidgeld <naam en geboortejaar speler>”.
Spelers die hun lidgeld niet volledig betaald hebben kunnen na augustus niet meer deelnemen aan trainingen of
wedstrijden (uitgezonderd nieuwe spelers die 2 weken gratis kunnen meetrainen) !
Als (de eerste schijf van) het lidgeld tijdig betaald werd, werd uw trainingspak enz… reeds besteld. Als u het
volledige bedrag betaald hebt zal u dat ontvangen in de loop van augustus.
Een volgende bestelling gebeurt einde augustus.

 Ter herinnering : bedrag lidgeld : є 175,00 (є 155,00 per bijkomend gezinslid),
 Enkel spelers U06 en U07 kunnen in 2 periodes betalen : 100 euro voor de eerste periode van 5 maanden (start in augustus
of januari), hiervoor ontvangen zij dan ook het trainingspak (en voor nieuwe spelers een voetbaltas), 75 euro voor de
volgende periode van 5 maanden binnen hetzelfde seizoen (hierbij ontvangen zij dan de T-shirt en het regenvest).
 Een deel van het lidgeld krijgt u terugbetaald door de gemeente – inwoners van Ham – via de sportcheque. Ook kan u aan
uw ziekenfonds een attest vragen dat moet ingevuld worden door de club, om zo een bedrag van 20,- (CM) tot 25,- (Soc.
Mut) euro te verkrijgen als tussenkomst voor uw lidmaatschap van de sportclub.
Alle papieren die door de club moeten ingevuld worden kan u afgeven aan Jean in de cafetaria van Gerhees, en kan u er
enkele dagen later ingevuld terug ophalen.

TRAININGSPAK
Na de betaling van het volledige lidgeld ontvangt elke speler (oa) een trainingspak. Spelers zijn verplicht om dit
trainingspak te dragen voor en na hun wedstrijd.
WEDSTRIJDKLEDIJ
Spelers die hun wedstrijdkledij van vorig seizoen nog niet terug binnengebracht hebben worden dringend
verzocht dit te melden en dit zo snel mogelijk te doen !
Omdat het niet de bedoeling is dat voor elke aangesloten speler een wedstrijdtenue wordt voorzien, maar wel
een vast aantal tenues per ploeg, zal het volgende systeem gehanteerd worden :
 Vanaf U10 tm U17 wordt de wedstrijdkledij (inclusief kousen) na de wedstrijd in een tas gestoken en per
beurtrol gewassen (trainers/afgevaardigden stellen beurtrol op).
 Van U06 tm U09 nemen de spelers de tenues na de wedstrijd mee naar huis om te wassen, en brengen zij het
tenue (truitje en broekje, kousen niet) de eerstvolgende training terug mee, zodat de trainer/afgevaardigde
deze kan verzamelen en na de laatste training voor de wedstrijd opnieuw kan verdelen aan zijn “selectie".
Spelers die op de eerste training niet kunnen aanwezig zijn bezorgen hun tenue aan de trainer op de tweede
training. Als zij op de tweede training ook niet aanwezig kunnen zijn bezorgen zij hun tenue bij de
trainer/afgevaardigde thuis.
IDENTITEITSBEWIJS
Alle spelers vanaf U12 zijn verplicht voor elke wedstrijd een geldig identiteitsbewijs voor te leggen, met foto.
Opgelet, de Primo Club Card, in het verleden uitgegeven door de Belgische Voetbalbond, is hiervoor niet meer
geldig. Als geldig identiteitsbewijs kunnen dienen :
Elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie, zoals bvb een geldig reispasje uitgereikt
door de gemeente of een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van
verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document
Ook spelers jonger dan U13 wordt aangeraden (niet verplicht !) om bij elke wedstrijd een identiteitsbewijs met
foto voorhanden te hebben.
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WIJZIGINGEN TRAINERS
 U08 : omwille van studieredenen moet Geoffrey Van Hees verstek geven als trainer van U08, en om praktische
redenen zal André Kemps de begeleiding van de U06 voor zijn rekening nemen. Hun vervangers voor U08 zijn :
- U08-A : Selina Gijsbrechts  0471 65 36 79 en Julie Luyten  0473 32 73 98
- U08-B : Guy Smolders  0478 26 87 70
Voor de wedstrijdkalender (zie ook verder) werden beide ploegen U08 ingedeeld in de A- en de U-reeks :
halfweg het seizoen (begin december) zullen beide ploegen wisselen van reeks, zodat er slechts 2x tegen
dezelfde tegenstander gespeeld moet worden.
 U13 : Dirk Noels  0475 65 41 99 zal samen met Gert Van den Bergh de U13 begeleiden.
FEESTDAG
Donderdag 15 augustus wordt er niet getraind !
WEDSTRIJDKALENDER
Ook in de loop van augustus ontvangt u een wedstrijdkalender met een overzicht van alle wedstrijden van U08
tot en met seniors. Hou wel rekening met wijzigingen sinds de drukdatum : achteraan de maandelijkse
nieuwsbrief vindt u telkens een overzicht van alle wedstrijdverschuivingen die niet op de gedrukte kalender
staan. Wedstrijden van U06 en U07 worden pas half september gepland en zullen dan ook meegedeeld worden.
Hier vindt u al een overzicht van de geplande wedstrijden in augustus en begin september.
U13
U15

KFC HAM UNITED
17-8-2013 13:00 L. OLEN
Tornooi geannuleerd
17-8-2013

Tornooi Berg en Dal
Tornooi Viversel

Gew-U17-C
U06
U07
U09
Gew-U11-C

24-8-2013
24-8-2013
25-8-2013 9:45
25-8-2013 11:00
25-8-2013

Tornooi Koersel
Tornooi Meldert
Ploegenvoorstelling Helson
Ploegenvoorstelling Helson
Tornooi Melo Zonhoven

U06
27-8-2013 18:30 VGM - U06
U08-A
27-8-2013 18:30 VGM - U07
U08-B
27-8-2013 18:30 VGM - U07
U09
27-8-2013 18:30 VGM - U08
U09
27-8-2013 18:30 VGM - U08
U10
28-8-2013 18:30 KFC HAM UNITED
U11
28-8-2013 18:30 KFC HAM UNITED
U13
28-8-2013 18:30 Fl. Paal
U15
28-8-2013 18:30 Lummen VV
START COMPETITIE U08 tm 1e elftal
U06
31-8-2013
U07
31-8-2013
Gew-U08-A 31-8-2013 10:15 KFC HAM UNITED
Gew-U09-A 31-8-2013 10:15 KFC HAM UNITED
Gew-U08-U 31-8-2013 11:30 KFC HAM UNITED B
Gew-U11-C 31-8-2013 11:30 KFC HAM UNITED
Gew-U13-C 31-8-2013 13:30 KFC HAM UNITED B
Gew-U13-C 31-8-2013 13:30 KFC HAM UNITED
Gew-U10-C 1-9-2013 9:30 KFC HAM UNITED
Gew-U15-D 1-9-2013 10:00 KFC HAM UNITED
Gew-U17-C 1-9-2013 11:00 KFC HAM UNITED
U06
U08
U09
U13
U10
U11
U13
U15
U07
U11
U17

4-9-2013
4-9-2013
4-9-2013
4-9-2013
4-9-2013
4-9-2013
4-9-2013
4-9-2013
5-9-2013
5-9-2013
5-9-2013

18:00
18:00
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
18:30
18:15
18:15
18:30

Exc. Vorst
Exc. Vorst
Exc. Vorst
Exc. Vorst
Thes sport
Vrij
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED

KFC HAM UNITED - U06
KFC HAM UNITED - U08
KFC HAM UNITED - U08
KFC HAM UNITED - U09
KFC HAM UNITED - U09/U10
Lummen VV
Thes Sport
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED

Interclub
Interclub
Interclub
Interclub
Interclub
Expo-line-Cup *
Expo-line-Cup *
Expo-line-Cup *
Expo-line-Cup *
Tornooi Linkhout
Tornooi Linkhout

A.C.Tervant
A.C.Tervant
Genk VV C
A.C.Tervant
KFC Helson
Turkse FC
A.C.Tervant
A.C.Tervant
Sp. Spalbeek

forfait

KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
KFC HAM UNITED
Lummen VV
FL. Paal
Exc. Vorst
Exc. Vorst
Exc. Vorst

Interclub
Interclub
Interclub
Interclub
Expo-line-Cup *
Expo-line-Cup *
Expo-line-Cup *
Expo-line-Cup *
Interclub
Interclub
Interclub

Alle info : www.kfchamunited.com - Vragen of opmerkingen : Jeugdbestuur K.F.C. Ham United :
Michel Philipsen 0476 26 76 86 - André Kemps 0494 46 96 79 – Dirk Noels 0475 65 41 99 – Filip De Baets 0497 59 32 83
Roald Bollen 0476 43 35 03 - Tamara Maes 0479 21 85 37 – Bart Vanbrabant 0496 92 18 70 – Bert Slaets 0478 25 49 32

