Beste speelsters, ouders,
Het voetbalseizoen zit er op!
Op sportief gebied kon het 1e elftal lang meestrijden voor een plaatsje in de Superleague, maar
blessures en afwezigheden staken jammer genoeg stokken in de wielen.
Ons elftal in 1e provinciale deed het eveneens prima, maar moest zich in de halve finale van de
Beker van Antwerpen jammer genoeg gewonnen geven.
De meisjes U16 braken echter alle records: zij verpulverden hun tegenstanders letterlijk en
hebben er voor geopteerd om volgend jaar in een jongensreeks (U15) in te schrijven.
De voorbije weken werd er intensief gewerkt aan de voorbereiding van volgend seizoen (20172018). Wij zijn dan ook verheugd om u alvast volgende informatie mee te kunnen delen:
➢

Hierbij gevoegd vindt u het vernieuwde organigram van de damesafdeling:

Wim Claes

Voorzitter

0479/69.48.49

commercieel@kkontichfc.be

Glenn Mariën

Administratie

0476/80.83.66

jeugd@kkontichfc.be

Theo Knegtel

GC - Secretaris

0495/90.33.00

gc@kkontichfc.be

Peter Matthys

Sportieve cel

0495/43.15.11

pethar@skynet.be

Marc Peeraer

Sportieve cel

0486/83.57.20

peeraer.marc@gmail.com

Guy Corten

Trainer 1e nat.

0486/31.80.47

guy.corten@telenet.be

Guy Van Moer

Trainer 1e prov.

0478/18.92.51

guy.vanmoer@outlook.be

Stéphane Van Beethoven

Trainer U15

0472/11.99.54

stephan.vanbeethoven@srliving.be

Johan Van Echelpoel

Keeperstrainer

0473/75.63.18

johan.van.echelpoel@skynet.be

Geert De Ceuster

Afgevaardigde

0486/46.71.60

geert_dc@mail.be

Lutgart Wegge

Afgevaardigde

0494/34.21.87

lutgart.wegge@skynet.be

Jessica Hoebrechts

Evenementen

0494/54.44.46

jhoebrechts@gmail.com

➢

Onder voorbehoud van wijzigingen vinden de trainingen tijdens de competitie plaats op
volgende tijdstippen:
•

senioren 1e nationale en 1e provinciale: maandag (gras) en woensdag
(kunstgras) telkens van 20u00 tot 21u30;

•

meisjes U15: maandag (kunstgras) en woensdag (gras), telkens van 18u30
tot 20u00;

Het programma van de voorbereiding verschilt, maar wordt tijdig gecommuniceerd;
➢

De datum van de eerste training wordt meegedeeld door de desbetreffende trainers,
maar voor de seniorenteams is dit alleszins maandag 24 juli 2017;

➢

Van vrijdag 4 augustus 2017 tot zondag 6 augustus 2017 wordt er een ‘stage’
georganiseerd op de club zelf (overnachtingen gebeuren thuis). We sluiten het
stageweekend af met een wedstrijd op zondagmiddag;

➢

Onder voorbehoud kunnen wij alvast meedelen dat de wedstrijden bij voorkeur op
volgende tijdstippen worden gespeeld:

➢

•

1e nationale: mits akkoord van de tegenstrever op vrijdagavond om 20u00
of 20u30 op het A-terrein. Indien de tegenstrever niet akkoord gaat,
wordt er op zaterdagmiddag om 15u00 gevoetbald op het A-terrein of KGterrein;

•

1e provinciale: zaterdag omstreeks 13u00;

•

meisjes U15: zaterdag omstreeks 13u00;

De lidgelden voor de dames van 1e nationale en 1e provinciale werden vastgesteld op
280,00 EUR voor bestaande leden en 320,00 EUR voor nieuwe leden.
Bestaande leden behouden hun huidige kledij, maar ontvangen een nieuw trainingspak en
een polo.
Nieuwe leden ontvangen standaard een trainingspak (verplicht te dragen bij thuis- en
uitwedstrijden), een polo, regenjasje en één t-shirt.

➢

De lidgelden voor de meisjes U15 werden vastgesteld op 225 EUR voor bestaande
leden en 250 EUR voor nieuwe leden.
Bestaande leden behouden hun huidige kledingpakket en ontvangen een nieuwe polo en tshirt.
Nieuwe leden ontvangen standaard een trainingspak (verplicht te dragen bij thuis- en
uitwedstrijden), alsook een polo en t-shirt;

➢

Gelieve uw lidgeld te willen betalen voor zondag 25 juni 2017 met duidelijke
vermelding van de naam én geboortedatum van de speelster op de rekening van
‘K. Kontich F.C. Dames’ bij CRELAN met rekeningnummer BE34 1030 3421 4190.
Wij benadrukken het belang van een tijdige betaling van het lidgeld zodat uw
trainingskleding zo snel als mogelijk besteld kan worden.

➢

De trainingskledij kan gepast worden bij kledijleverancier Nick Sport (Molenstraat te
Kontich). Let op: onze kledijleverancier Nick Sport zal uw kledijpakket pas bestellen
ná bevestiging van betaling!;

➢

Kinderen van huidige en/of nieuwe sponsors (vanaf een publiciteitspaneel t.b.v. 299,00
EUR) kunnen een korting genieten van 50 EUR. Het saldo van het lidgeld kan desgewenst
toegevoegd worden aan de sponsorfactuur. Meer info: Voorzitter Wim Claes – E-mail.
commercieel@kkontichfc.be – GSM. 0479/69.48.49 ;

➢

Abonnementen kunnen aangekocht worden tegen volgende voorwaarden:
- voor de damesafdeling (1e nationale, 1e provinciale, meisjes U15): 50 EUR;
- voor wedstrijden van meisjes U15 (“jeugdabonnement”): 25 EUR;
 Reservatie gebeurt door storting op de rekening van K. Kontich F.C. Dames met
rekeningnummer BE34 1030 3421 4190;

➢

Wenst u zich mee in te zetten voor de uitbouw van de damesafdeling (sponsorcontacten,
tappen bij wedstrijden, loket, ontvangst scheidsrechters,…), dan horen we dat uiteraard
graag via een e-mailtje naar info@kkontichfc.be .

Samen met u maken we er een prachtig seizoen 2017-2018 van!
Bestuur K. Kontich F.C.

