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Beste spelers, ouders, supporters & sympathisanten,

Zou je graag eens naar onze Rode Duivels willen gaan zien in het Koning
Boudewijn stadion of op verplaatsing?  schrijf je dan nu in!
RED DEVILS 39 is ONZE officiële supportersclub van de Rode Duivels, waarbij het cijfer “39”
verwijst naar het stamnummer van onze fusieclub KFC BORGHT - HUMBEEK
Lidmaatschap:
-

12jaar en ouder:
Onder 12 jaar:

40€
25€

Uw lidmaatschap is geldig voor de volledige kwalificatie campagne – Wereldbeker 2018 in Rusland
Welke voordelen geniet u bij het lid worden van RED DEVILS 39:
-

Korting van 5€ op de ticket prijzen (tov niet-leden) (Ticket prijzen beginnen vanaf
20€)
Voorrang op het bestellen van tickets (tov niet-leden)
Toegang tot wedstrijden op verplaatsing (enkel leden krijgen toegang)
Beleef de wedstrijden samen met de leden van uw supportersclub – je zit samen in
het stadion
Inbegrepen in de prijs van uw lidmaatschap: een sjaal van de Rode duivels
Eenvoudige bestel-, betaal- & ticket ophaalprocedure via een online platform
Direct contact binnen KFC Borght-Humbeek voor vragen en help:
Abts Boris, Papa van Gil (U10) & Hugo (U15): 0475953385
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Hoe wordt ik lid:
1) Je hebt een kaartlezer en uw EID nodig*
2) Surf naar www.fanmangement.be

3)
4)
5)
6)
7)

Maak je profiel aan via “Registreer hier” – volg de instructies
Bij het selecteren van uw supportersclub selecteer je 304 –Red Devils 39
Sluit uw profiel aanmaak af
U krijgt een uitnodiging tot het betalen van uw lidmaatschap incl. alle nodige info
Voer de betaling van uw lidmaatschap uit (zodra het geld op de rekening van RED DEVILS 39
staat, bent u officieel lid en kan u tickets bestellen)
8) Tickets worden uitgedeeld +/- 1 week voor de desbetreffende wedstrijd (Via Boris), dit zal
gebeuren in de Kantine van onze voetbalclub te Humbeek
9) Er worden geen tickets uitgedeeld op de dag zelf van de wedstrijd!
10) Kleed je in het rood, doe je sjaal om, schmink je wangen, smeer je keel want we maken er
onvergetelijke avonden van!
* Voor wie geen kaartlezer heeft: inschrijvingsavonden kunnen op aanvraag georganiseerd worden in de
kantine – laat Boris (0475953385) iets weten
** KFC BORGHT-HUMBEEK & RED DEVILS 39 voorzien geen officiële omkadering op wedstrijddagen.
Onderlinge afspraken kunnen natuurlijk wel.
Welke wedstrijden zijn nog inbegrepen in dit lidmaatschap:
Rode Duivels:
Maandag 05/06/2017 20.45u BELGIË Tsjechië
Vrijdag 09/06/2017 20.45u Estland BELGIË
Zondag 03/09/2017 20.45u Griekenland BELGIË
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Zaterdag 07/10/2017 18.00u Bosnië BELGIË
Dinsdag 10/10/2017 20.45u BELGIË Cyprus
Alle bijkomende vriendschappelijke wedstrijden naar aanloop van de Wereldbeker (Minimum 4 op
Belgische bodem)
Alle wedstrijden van de Rode Duivels op de wereldbeker in Rusland
Beloften (U21)
04/09/2017 : België – Turkije
06/10/2017 : België - Zweden
09/10/2017 : Cyprus - België
09/11/2017 : België - Cyprus
14/11/2017 : Turkije- België
26/03/2018 : België - Hongarije
07/09/2018 : Malta - België
11/09/2018 : Hongarije - België
16/10/2018 : Zweden – België

Hebben jullie nog vragen of hulp nodig? Contacteer dan:
Abts Boris – 0475 95 33 85 – boris.abts@hotmail.com

Veel plezier!

Peter Robberechts
Ondervoorzitter FC Borght
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Didier Van der Taelen
Secretaris jeugd
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