Beste speelsters, ouders,
Het voetbalseizoen zit er op… en wat voor één voor onze damesafdeling! De titel in 1e nationale
was vanzelfsprekend het absolute orgelpunt op een prachtig voetbalseizoen, maar ook de kwarten halve finale in de Beker van België van resp. onze nationale dames én U15-meisjes waren échte
hoogtepunten.
De voorbije weken werd er intensief gewerkt aan de voorbereiding van volgend seizoen (20182019). 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

Geert De Ceuster

Verantwoordelijke

0486/46.71.60

geert_dc@mail.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

Pat Rens

Trainer 1e prov.

0496/02.18.09

Patje_rens@outlook.com

Serge Van Camp

Trainer 4e prov

0499/67.93.81

Serge.van-camp@veolia.com

Indyana Van Camp

Trainer 4e prov

0468/20.48.05

Dretha98@gmail.com

Stéphane Van Beethoven

Trainer U15

0472/11.99.54

Katrijn Liefooghe

Trainster U13

Johan Van Echelpoel

Keeperstrainer

0473/75.63.18

johan.van.echelpoel@skynet.be

Lutgart Wegge

Afgevaardigde

0494/34.21.87

lutgart.wegge@skynet.be

Kathleen Bastiaens

Kleding

0498/69.73.01

kathleenbastiaens55@gmail.com

stephan.vanbeethoven@srliving.be
Katrijn_liefooghe@hotmail.be

➢

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

1e nationale: maandag en woensdag van 20u00 tot 21u30, telkens op
kunstgras;

•

1e provinciale en 4e provinciale: maandag (gras) en woensdag (alternerend
op gras of kunstgras) van 20u00 tot 21u30;

•

meisjes U15 & u13: maandag (gras) en woensdag (kunstgras), telkens van
18u30 tot 20u00. Optioneel een derde training op vrijdag op het
grasterrein 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;

➢

Van vrijdag 3 augustus 2018 tot zondag 5 augustus 2018 wordt er een ‘stage’
georganiseerd op de club zelf (overnachtingen gebeuren thuis). Deze stage is in
hoofdzaak bedoeld voor de 1e nationale en 1e provinciale;

➢

De lidgelden voor de dames van 1e nationale, 1e provinciale en 4e provinciale werden
vastgesteld op 295,00 EUR voor bestaande leden en 325,00 EUR voor nieuwe leden.
Bestaande leden behouden hun huidige kledij, maar ontvangen een trainingt-shirt, short,
kousen en een sweater.
Nieuwe leden ontvangen standaard een trainingspak (verplicht te dragen bij thuis- en
uitwedstrijden), een uitgangst-shirt, een trainingt-shirt, een short en kousen;

➢

De lidgelden voor de meisjes U15 en U13 werden vastgesteld op 275 EUR voor
bestaande leden en 295 EUR voor nieuwe leden.
Bestaande leden behouden hun huidige kleding, maar ontvangen een trainingt-shirt, short,
kousen en een sweater;
Nieuwe leden ontvangen standaard een trainingspak (verplicht te dragen bij thuis- en
uitwedstrijden), alsook trainingt-shirt, short en kousen;

➢

Gelieve uw lidgeld te willen betalen voor zondag 17 juni 2018 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 op één van de pasmomenten die de club organiseert.
Let op: onze kledijleverancier Nick Sport zal uw kledijpakket pas bestellen ná
bevestiging van betaling!;

➢

Abonnementen kunnen aangekocht worden tegen volgende voorwaarden:
- voor de damesafdeling (1e nat., 1e prov., 4e prov., meisjes U15 & U13): 70 EUR;
- voor wedstrijden van meisjes U15 en U13: (“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 2018-2019 van!
Bestuur K. Kontich F.C.

