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Grimbergen, 25 april 2017

Beste mama’s en papa’s,

Het einde van het voetbalseizoen 2016-2017 nadert met rasse schreden.
Het wordt aldus tijd dat we vooruit kijken naar het volgend voetbalseizoen 2017-2018.
Het seizoen 2017-2018 betekent de start van onze nieuwe fusieclub KFC Borght Humbeek (voor meer info aangaande de fusie verwijzen wij naar de websites van de
fusieclub en oude clubs) .
Onze nieuwe club zal verder gaan met het stamnummer 39 (het op 24 clubs na oudste
stamnummer in het Belgisch voetbal!!!) en de kleuren zullen wit-rood-groen zijn.
De infrastructuur van Humbeek zal dienst doen als jeugdcomplex van KFC BorghtHumbeek. Alle trainingen en jeugdwedstrijden zullen plaatsvinden op de terreinen in de
Benedenstraat 100 te Humbeek.
De jeugdwerking, het bestuur, de sportieve staf en trainers, de feestcel en alle andere
vrijwilligers zijn gemotiveerd om samen met onze spelers, de ouders en de andere leden
een “successtory” van dit nieuw verhaal te maken!

Met de meeste hoogachting,

Peter Robberechts
Ondervoorzitter
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Inschrijvingen - kledij - start seizoen - Rode Duivels supportersclub

Huidige leden FC Borght en KFC Humbeek
Zoals steeds gaat onze aandacht in eerste instantie uit naar onze reeds aangesloten
jeugdspelers.
Om hen de zekerheid te bieden om zich opnieuw aan te kunnen aansluiten bij KFC
Borght – Humbeek voorzien wij een inschrijvingsperiode met voorrang die zal starten op
1 mei 2017 en zal afgesloten worden op 31 mei 2017.
Gedurende deze periode kan u uw dochters of zonen inschrijven door bijgevoegd
inschrijvingsdocument ingevuld terug te zenden naar:
secretariaat@kfcborghthumbeek.be en het juiste bedrag over te schrijven op
rekeningnummer BE17 7370 4600 4921 van KFC Borght - Humbeek.
Vergeet niet op de overschrijving volgende referentie mee te delen: voornaam, naam &
geboortedatum van de jeugdspeler.
Per speler dient 1 document ingevuld te worden.
Opgelet:
 de inschrijving is pas bevestigd bij betaling van het lidgeld.
 Tot en met 31 mei geniet u van het verlaagde lidgeld.
 Indien het lidgeld later dan 31 mei gestort wordt dan zijn wij genoodzaakt het
(verhoogde) tarief dat van kracht is vanaf 1 juni aan te rekenen!
Meer informatie aangaande het lidgeld vindt u in de bijlage “lidgeld seizoen 2017-2018”.

Nieuwe leden
Tijdens de periode van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2017 kunnen nieuwe spelertjes
zich ook inschrijven, maar enkel onder voorbehoud van voldoende plaatsen. De nieuwe
leden kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier in bijlage dat eveneens terug
te vinden is op onze websites of kan aangevraagd worden op
secretariaat@kfcborghthumbeek.be.
Nieuwe leden (behalve U5 en U6) zullen uitgenodigd worden voor een kennismakings-,
testtraining.
Opgelet aangezien dit een voorlopige inschrijving is dient de betaling pas te gebeuren
nadat de nieuwe speler een bevestiging heeft gekregen van de KFC Borght - Humbeek!.
Deze bevestiging wordt pas vanaf de maand juni 2017 verzonden.
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Nieuwe leden die zich tijdens de maand mei hebben ingeschreven (en die een
bevestiging hebben ontvangen) betalen eveneens het verlaagde bedrag.
Vanaf 1 juni 2017 vervalt het voorrangsprincipe voor de huidige leden en zullen we het
principe “ volgorde van inschrijving” aanhouden tot alle beschikbare plaatsen zijn
opgevuld. Vanaf dan geldt het verhoogde inschrijvingsbedrag.
Nieuwe leden (behalve U5 en U6) zullen steeds uitgenodigd worden voor een
kennismakings-, testtraining alvorens zij definitief kunnen aansluiten.

Kledij - Pasavonden
De nieuwe fusieclub KFC Borght - Humbeek zal met hetzelfde kledijmerk, nl. Jako en
leverancier JM Sport werken.
Contactgegevens JM Sport:
Leuvensteenweg 155A, 3191 Hever-Boortmeerbeek - 015 52 98 78
Dit jaar zijn er 2 avonden voorzien waarop onze jeugdspelers hun kledij kunnen passen,
nl. op vrijdag 23/6/2017 en vrijdag 25/8/2017 telkenmale om 18.30u in onze kantine op
de site Humbeek. Noteer alvast deze data in uw agenda.

Start trainingen nieuw seizoen:
De eerste trainingen van het nieuwe seizoen zullen van start gaan op:
U17 – U15: 07 augustus
U7 – U13: 16 augustus
U6: 23 augustus
U5: 30 augustus
Aantal trainingen per week:
U15-17 spelers 3
U7-U13: 2 trainingen
U6: 2 trainingen (1 x voet - hand coördinatie + 1 x voetbalspel)
U5: 1 training (in de winterperiode in de sporthal)
Alle trainingen zullen plaatsvinden op de terreinen in de Benedenstraat 100 te
Humbeek.
Meer informatie aangaande trainingsdagen en -uren worden later meegedeeld via een
mailing en via onze website.
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Supportersclub Rode Duivels
Op initiatief van een papa van enkele jeugdspelers, nl. Boris Abts starten we dit nieuwe
seizoen ook met een supportersclub voor de Rode Duivels. Deze supportersclub
hebben we Red Devils 39 gedoopt waarbij het nummer 39 uiteraard verwijst naar het
stamnummer van onze nieuwe fusieclub. Meer informatie aangaande deze
supportersclub, welke voordelen u geniet als lid, het lidgeld enz.. vindt u in het document
“lid worden Red Devil 39.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hebt u nog vragen dan kan u deze steeds stellen aan de leden van de jeugdcel, het
bestuur of via secretariaat@kfcborghthumbeek.be
Met de meeste hoogachting,

Peter Robberechts
Ondervoorzitter
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