SC Zonnebeke VZW
p/a Petra Doolaeghe
Ieperstraat 115
B-8980 Zonnebeke
Tel: 0479/75.23.02
www.sc-zonnebeke.be
secretariaat@sc-zonnebeke.be
Beste jeugdspeler, beste ouders,
Het voetbalseizoen loopt alweer op zijn laatste benen en dus zijn we bij SC Zonnebeke reeds volop bezig met de
voorbereiding van het nieuwe seizoen 2019-2020. Hiervoor worden jullie uitgenodigd op de inschrijvingsdag op

zaterdag 11 mei 2019 vanaf 09u00 in de kantine van SC Zonnebeke.
Planning: vanaf 09u00: U6 t.e.m. U9 | vanaf 10u00: U10 t.e.m. U13 | vanaf 11u00: U15 & U17
AGENDAPUNTJES:


Afgifte ingevulde spelersfiche (gelieve deze correct in te vullen in blokletters).



Iedereen moet zijn ID-kaart bijhebben, deze moeten wij uitlezen voor de aansluiting bij KBVB, ook de kinderpas
voorzien indien van toepassing. (minderjarigen sluiten aan met geldige kinderpas)



Ondertekenen document privacyverklaring waarbij je de club toestemming geeft om jullie persoonsgegevens
op te slaan en waarbij de club garandeert de privacy van zijn aangesloten leden te respecteren.
De privacyverklaring is eveneens terug te vinden op onze website.



Betaling opleidingsvergoeding (mogelijkheid tot betaling met bankkaart/bancontact is voorzien).



Pasmoment clubkledij (clubsweater & t-shirt) + mogelijkheid tot passen & aankopen van extra voetbalkledij
zoals voetbalbroekjes; voetbalsokken, trainingspak, sporttas, enz…...

Passen van de kledij voor het nieuwe seizoen is noodzakelijk om tijdig de bestelling door te kunnen geven.
OPLEIDINGSVERGOEDING:


U6 & U7

165 euro (*)



U8 t.e.m. U13

225 euro (*)



U15 & U17

250 euro (*)

(*) € 15 korting bij betaling op inschrijvingsdag
(*) € 10 korting vanaf tweede inschrijving uit hetzelfde gezin

Na betaling van de opleidingsvergoeding ontvangen jullie automatisch een attest voor de terugbetaling van het
ziekenfonds, daarom is het ook belangrijk jullie e-mail correct door te geven.
Verder is de volledige sportieve staf jeugdopleiding SCZ aanwezig tijdens het inschrijvingsmoment zodat je met al
je eventuele vragen bij hen terecht kan.
Jullie nieuwe teamcoaches zullen jullie ook al wat informatie bezorgen m.b.t. de start van het nieuwe seizoen.
Met sportieve groeten,
Cel jeugdwerking SC Zonnebeke

Stamnummer: 3675 / BTW: BE 0439.167.696
Bank: IBAN BE57 4612 3517 8135 / BIC KREDBEBB
Terrein: IJzerweg Z/N
Tel Kantine: +32 51 770 400

