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FOTO-STICKER-BOEK

UITNODIGING
Deze nieuwsbrief is tegelijkertijd ook een uitnodiging om samen met de ganse club de
PUBLICATIE van ons FOTO-STICKER-BOEK te vieren. Elke speler wordt vriendelijk
uitgenodigd om op zaterdag 24 oktober om 19u00 zijn
GEPERSONALISEERDE FOTO-STICKER-BOEK (met foto – geen sticker - op de cover !)
af te halen op het vlietje. Breng deze uitnodiging zeker mee, want ze is goed voor :
 voor SPELER én OUDERS : GRATIS INKOM voor de WEDSTRIJD van het 1E ELFTAL
 voor SPELER : GRATIS PAK FRIETEN-SAUS-VLEES aangeboden door EUROSPAR
 voor SPELER : GEPERSONALISEERD EXEMPLAAR van het FOTO-STICKER-BOEK
LIDGELD
Volgens onze administratie zijn er nog enkele spelers die hun lidgeld niet betaald hebben  Vergeten ?
Geen probleem, maar breng dit zeker in orde tegen vrijdag 9 oktober, want de spelers waarvan we dan nog
niet het verschuldigde lidgeld ontvangen hebben worden van de wedstrijdlijsten geschrapt en zullen dan
voorlopig niet meer kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Ter herinnering : Bedrag lidgeld :
 Geboren in 2011 of later : є 95,00 (inbegrepen inschrijvingsgeld deelname aan het Multimove gemeente Ham).
 Geboren voor 2011 : є 185,00 (є 160,00 per bijkomend gezinslid).
Het volledige lidgeld moest betaald zijn voor 15 augustus (!), uitgezonderd spelers U06 en U07 die hun tweede schijf pas
einde december moeten betalen.
Gelieve daarom dringend het nog verschuldigde bedrag over te schrijven op rekening BE15 0682 4699 1430
BIC GKCCBEBB op naam van K.F.C. Ham United VZW met als vermelding “lidgeld <naam en geboortejaar lid>”.
Bij twijfel of er nog iets betaald moet worden, of andere vragen of opmerkingen met betrekking tot de betaling, kan u
terecht bij onze penningmeester, Dirk Noels (0475 65 41 99).

TERUGBETALING DEEL LIDGELD
Vergeet niet dat u een deel van het betaalde lidgeld kan recupereren via tussenkomst van uw mutualiteit : leg
de (liefst vooraf ingevulde) documenten in het postbakje van het bestuur/GC in het secretariaat/cafetaria van
het vlietje, de week nadien kan je normaal gezien het ondertekende en afgestempelde document daar
terugvinden in het postbakje van jouw ploeg.

VERHUIS naar het VLIETJE
U heeft het ongetwijfeld al gemerkt : alle trainingen en wedstrijden gaan sinds enkele weken door op het vlietje,
en niet meer in Gerhees. Bij deze een oproep aan alle automobilisten om uiterst voorzichtig te zijn bij het
afzetten van jullie kinderen : de doorgang naar het C-terrein loopt immers via de parking, vandaar … !
Omdat deze verhuis definitief is, moet de site in Gerhees echter nog ‘ontmanteld’ worden : alle trainingsmaterialen moeten verhuizen, maar ook de binnen-verlichting, de banken in de kleedkamers, de terreinverlichting (kabels, masten, lichtbakken), noem maar op … alles wat herbruikbaar is zullen wij trachten mee te
nemen naar het vlietje. Om dit te kunnen doen kunnen wij wel enkele helpende handen en handige harry’s
gebruiken, vandaar : als je op zaterdag 17 oktober vanaf 9u00 tijd en zin zou hebben om te komen helpen, geef
dan een seintje aan Bert Slaets (0478 25 49 32 – bert@bsconstruct.be), die de werken zal coördineren.
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TRAININGSPAKKEN
De tweede bestelling van de trainingspakken zou volgende week binnenkomen. Als je een trainingspak gepast en
besteld hebt, maar nog niet ontvangen, dan kan je dit afhalen op woensdag 7, donderdag 8, woensdag 14 en
donderdag 15 oktober, telkens van 19u00 tot 20u00, in het secretariaat van het vlietje. Voorwaarde is
natuurlijk dat je lidgeld betaald werd. Spelers die nog niet gepast hebben kunnen dat die avonden ook !
Als er iets niet klopt met de bestelling, of de maat van het bestelde materiaal toch niet de juiste is, gelieve dan
contact op te nemen met Filip De Baets (0497 59 32 83).

TRAININGEN in de SPORTHAL
Vanaf 3 november 2015 tot 29 januari 2016 zullen volgende ploegen éénmaal per week in de sporthal
trainen :
Ploeg
U05
U06
U07A
U07B
U08A
U08B
U08C
U09A
U09B
U10
U11
U12
U13

Dag
Vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Uur
19u - 20u
19u - 20u
17u45 - 18u45
18u - 19u
17u45 - 19u15
17u45 - 19u15
17u45 - 19u15
17u45 - 18u45
18u - 19u
17u45 - 18u45
17u45 - 18u45
17u45 - 18u45
20u - 21u

Sporthal
Kristoffelheem
Kristoffelheem
Vlietje
Kristoffelheem
Vlietje
Vlietje
Vlietje
Vlietje
Kristoffelheem
Vlietje
Kristoffelheem
Kristoffelheem
Kristoffelheem

Beschikbare ruimte
1/2e
1/2e
1/3e
1/2e
1/3e
1/3e
1/3e
1/3e
1/2e
1/2e
3/3e
1/2e
3/3e

De sporthal is wel gesloten op volgende dagen : Woensdag 11/11 - Vrijdag 25/12 en 01/01 - Zaterdag 26/12 en 02/01

Ter herinnering : Wat aandoen/meebrengen voor een training in de sporthal : sportkledij, propere sportpantoffels (met non-marking zolen,
maw zolen die niet afgaan op de vloer = verplicht !), scheenbeschermers (verplicht !), eventueel wasgerief en badslippers.

MOSSEL-WEEKEND
U ontvangt bij deze nieuwsbrief ook de voorverkoopkaarten voor onze mosseldagen, die doorgaan op zaterdag 14
en zondag 15 november (zaterdag van 17u00 tot 19u00, zondag van 11u30 tot 15u00 en van 17u00 tot 20u00).
Gelieve de dubbels van de verkochte kaarten en het (gepaste) geld, samen met de niet-verkochte kaarten terug
binnen te leveren (bij voorkeur in de meegleverde omslag, dichtgeplakt) vóór 8 november 2015 bij je trainer,
afgevaardigde of iemand van het (jeugd)bestuur. Alvast bedankt.
Geen kaarten ontvangen, of extra kaarten nodig, geef maar een seintje !
Dat weekend kunnen wij elke helpende hand gebruiken : bij deze een oproep aan elke geïnteresseerde helper,
geef maar een seintje en wij nemen wel contact op. Alvast bedankt.

THUISWEDSTRIJDEN 1e ELFTAL
Voor de thuiswedstrijden van ons eerste elftal blijven we rekenen op de hulp van enkele ouders van onze
jeugdspelers. Samen met enkele (jeugd)bestuursleden nemen zij die avond de bediening in de kantine voor hun
rekening. Je trainer of afgevaardigde zal je hierover aanspreken, als je interesse hebt om te komen helpen, laat
maar iets weten ! Hieronder het schema.
Datum
10/10/2015
24/10/2015
15/11/2015
28/11/2015
20/12/2015
Ook bij thuiswedstrijden

Uur
Thuisploeg
Bezoekers
Helpers
19u30 KFC Ham United
FC Eksel A
U12
19u30 KFC Ham United Houthalen VV
U11
14u30 KFC Ham United Sp. Grote Brogel U10
19u30 KFC Ham United
Hechtel FC
U09
14u30 KFC Ham United
Turkse FC
U08
van onze jeugdploegen is vanzelfsprekend alle hulp welkom !

Jeugdcoördinator – Aanspreekpunt “jeugd-zaken” : Bjorn Van Olmen – jckfchamunited@gmail.com – 0477 93 08 93

