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Beste spelers, 

Beste ouders,  

 
Zoals elk jaar willen we het komende seizoen ( 2017-2018 ) optimaal voorbereiden en vragen wij om het 

volgende lidgeld te betalen: 

U6 ( geboortejaar 2012 ): 115 euro, 

U7 en U8 ( geb. 2011-2010 ): 125 euro, 

U9 - U11 en U13 ( geb. 2009-2008-2007-2006-2005 ): 135 euro, 

U15 en U17 ( geb. 2004-2003-2002-2001 ) 145 euro, 

U21 ( geb. 2000-1999-1998-1997 ): 155 euro. 

 
In dit lidgeld zit inbegrepen: 

- 1 trainingsvest en -broek per 3 jaar ( verplicht te dragen voor en na de wedstrijden ), 

- 1 voetbaltas per 3 jaar, 
- 1 leren voetbal per jaar, 

- 1 paar voetbalkousen per jaar, 
- het dragen van het voetbaltruitje en voetbalbroekje tijdens de wedstrijden, 

- consumptie bij elke thuiswedstrijd, 

- 1 attentie en maaltijd tijdens het kerstfeestje, 
- 1 maaltijd tijdens de eindeseizoensfeestje. 

 

De ploegen zullen in eerste instantie gevormd worden met de spelers die bevestigd én betaald hebben 
vóór 1 mei. Nadien inschrijven kan natuurlijk nog en dan vul je de ploeg van jouw leeftijd bij aan zolang 

het mogelijk is. 
 

Tweede, derde,… spelers van hetzelfde gezin genieten een korting van 25%. Spelers met een vrijetijdspas 

krijgen een korting tot 50%. Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst bij 

lidmaatschap bij een sportclub. Meer info vind je op de website van uw mutualiteit. 

 

Op woensdag 26 april wordt van 17u tot 20u een pasdag in de kantine georganiseerd. Elke speler en 

trainer wordt die avond verwacht in de kantine. Zo kunnen we tijdig de volledig nieuwe uitrustingen 

bestellen voor het nieuwe seizoen. 

Tevens heb je dan de mogelijkheid om het lidgeld direct te betalen. Dit kan cash of met bancontact. 

Dit kan ook door vóór 1 mei  over te schrijven op rekeningnummer: BE93 7350 4742 1567 van F.C. PUNT 

- LARUM VZW, Olenseweg 153 te 2440 Geel.  

Vermeld onder mededelingen zeker je naam + je geboortejaar. 

 

We hopen van al onze spelers tijdig de inschrijving te mogen ontvangen! 

 

P.S. Lees ons jeugdbeleidsplan en check regelmatig de updates op onze website www.fcpunt-larum.be.  

 

Met sportieve groeten, 

 

Het jeugdbestuur 
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