Seizoen 2020 - 2021

INFORMATIEBRIEF
Geachte,
Het seizoen kende een ongezien einde wegens de verspreiding van het COVID-19 virus.
Niettemin wil het bestuur van KSV Bredene zich al volop voorbereiden, zodat we hopelijk op
1 augustus terug kunnen starten met een pracht van een voetbalseizoen.

Vanaf het komend seizoen werken we ook met een nieuw programma nl. ProSoccerData.
Vorig jaar probeerden we dit via dotcom maar dit mondde uit in een enorme teleurstelling.
We geven dan ook vrij toe dat dit een verkeerde beslissing was. PSD is gebruiksvriendelijk
en heeft ook een app waardoor iedereen beter kan volgen. Elke speler zal hiervoor in het
begin van het volgend seizoen een login en paswoord krijgen via de trainer. Zo kunt u de
agenda van uw zoon of dochter online raadplegen.
Betreft het inschrijven voor het nieuwe seizoen doen we dit via dezelfde weg als de
voorgaande jaren.
Gelieve Kelly (coenye.kelly@gmail.com) te laten weten of uw zoon of dochter zal blijven
voetballen. De voorinschrijving moet u zeker voor 3 mei 2020 laten weten aan Coenye Kelly,
enkel dan wordt uw zoon/dochter ingeschreven en kunnen wij al een betere planning maken
naar het aantal ploegen en trainers.

De lidgelden voor het seizoen 2020 - 2021 zijn als volgt vastgelegd:
▪
▪
▪
▪

Voetbalschool
Onderbouw (U7, U8, U9 en U9 meisjes)
Middenbouw (U10, U11, U12, U13 en U10 meisjes)
Bovenbouw (U15, U17, U21)

190 euro
240 euro
265 euro
290 euro

Om een duidelijke situatie te creëren vragen we aan de reeds bestaande leden van KSV
Bredene om het lidgeld tegen uiterlijk 15 juni 2020 op het rekeningnummer van KSV
Bredene te storten: KBC BE21 7340 4605 5003 !!opgelet nieuw rekeningnummer!! met
vermelding van naam, voornaam en geboortedatum van de speler.
Naast het lidgeld voorzien we ook terug een kledij pakket voor alle spelers. Er werd gekozen
voor een training, een paar wedstrijdkousen en een polo.
Dit komt op 60€ per pakket wat iedereen dient aan te kopen om in dezelfde kledij naar de
wedstrijden te kunnen gaan. Dit door te betalen aan de kassa bij afhaling Deweert Oostende.

Pas als de betaling van het lidgeld betaald is voor 15 juni 2020 is de speler zeker van zijn
plaats en mag hij deelnemen aan de trainingen en de matchen. Gelieve er rekening mee te
houden dat we als club echter genoodzaakt zijn om te werken met een maximum aantal
spelers per leeftijdscategorie. Betaal tijdig, dus voor 15/6, zodoende u het plaatsje van uw
zoon/dochter niet onnodig in gedrang brengt.
LET OP !!!! – Na 1 juli beginnen we dus alle vrije plaatsen in te vullen met spelertjes
die op de wachtlijst van vorig jaar stonden!
Ons jaarlijks tornooi gaat dit jaar niet door wegens de gekende reden, de traditie om dan de
kledij te passen vervalt dus ook.
Hoe we dit gaan aanpakken zult u ten gepaste tijde ontvangen, we wachten eerst de situatie
af.
De jaarlijkse infodag voor de ouders zal dit jaar normaal niet doorgaan. Toch zullen we jullie
tijdig inlichten via een presentatie maar hopelijk kunnen we het virus verslaan en kunnen we
toch een samenkomst organiseren in de kantine.
Indien uw persoonlijke contactgegevens (adres, gsm nummer, emailadres) veranderd zijn, of
u merkte dat u dit jaar geen mails kreeg, gelieve dit dan door te geven op
coenye.kelly@gmail.com

Indien u opmerkingen heeft dan kunt u deze mailen naar:
▪ glenn.plovie@partool.be
We danken de mensen voor de enorme blijk van solidariteit. Onze paaseitjes-actie was een
ongelooflijk succes. De volgende actie is gericht op de mama’s, nl. een ontbijtmandje voor
moedertjesdag.
Every mom deserves a break because every mom is a queen!
Bestellen kan via de webshop op www.ksvbredene.be
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