
Beste spelers, 
Beste ouders, 
 
Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden gaan we dit jaar de voorbereidende administratie 
voor het komende seizoen (2020-2021) zo veel mogelijk digitaal doen. 
 
Mogen we daarom vragen om het online inschrijvings-formulier via deze link in te vullen vóór 1 mei 
2020. 
 
We vragen om het volgende lidgeld te betalen via overschrijving op rekeningnummer:  
BE93 7350 4742 1567 van F.C. PUNT-LARUM, Larumsebrugweg 171 te Geel. 
Vermeld onder mededelingen zeker je naam + je geboortejaar. 
 
Uiterste betaaldatum: 1 mei 2020 
De ploegen zullen in eerste instantie gevormd worden met de spelers die bevestigd én betaald 
hebben vóór 1 mei. 
Nadien inschrijven kan natuurlijk nog. Dan vul je de ploeg van jouw leeftijd aan zolang het mogelijk is. 
 
U5 (geboortejaar 2016): 100 euro 
U6 (geboortejaar 2015): 130 euro 
U7 en U8 (geboortejaren 2014 en 2013): 140 euro 
U9, U10, U11, U12 en U13 (geboortejaren 2012, 2011, 2010, 2009 en 2008): 150 euro 
U15 en U17 (geboortejaren 2007, 2006, 2005 en 2004): 160 euro 
U21 (geboortejaren 2003, 2002, 2001 en 2000): 170 euro 

 
In dit jaarlijks lidgeld zit inbegrepen: 
- 1 trainingsbal per jaar     
- 1 paar voetbalkousen per jaar 
- consumptie bij elke thuiswedstrijd  
- driejaarlijks een voetbaltas en trainingspak (omwille van logistieke problemen door de Corona-crisis zullen 
deze pas beschikbaar zijn begin 2021)  

 
Er is een korting voorzien van 10€ voor de 2e speler van hetzelfde gezin en van 20€ voor elke speler 
vanaf de derde. 
Spelers met een vrijetijdspas krijgen een korting tot 50%.  
Indien u betalingsmoeilijkheden ondervindt, kan u dit communiceren met onze jeugdvoorzitter 
leenvanginneken@hotmail.com en wordt er in alle discretie naar een oplossing gezocht. 
 
We hopen van al onze spelers tijdig de inschrijving te mogen ontvangen! 
 
Met sportieve groeten, 
Het jeugdbestuur 

F.C. PUNT – LARUM V.Z.W. 

Stamnr.: 7813   Terreinen: Zwaarvoerdersspoor - Geel 

    BTWnr.:  BE0872 315 456  www.fcpunt-larum.be 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMI_YIJgUl8UlOvpuUoep-sz07gNL-7nG4YUwe61MWPNMcBg/viewform?usp=pp_url
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