Boechout, 12/05/2017

LIDGELD OXACO VOETBAL SEIZOEN 2017-2018
WIJZIGING – WIJZIGING – WIJZIGING – WIJZIGING – WIJZIGING
Onze club ziet zich verplicht de lidgelden voor volgend seizoen te verhogen. Als goede huisvader moeten we zorgen dat
onze club gezond blijft en kan blijven voort bestaan. Oplopende kosten voor aansluiting, scheidsrechters, verzekering,
materiaal , boetes en het ontbreken van de nodige vrijwilligers zijn hier de oorzaak van.
De betaling van het lidgeld is bepalend voor het aantal ploegen dat we willen inschrijven. Vandaar ook ons verzoek
om uw lidgeld voor 30/06/2017 te storten op de bankrekening met nummer BE48 8538 7494 9227 van F.C.

OXACO V.Z.W. met de vermelding “lidgeld 2017 – 2018” en “naam van de speler(s)”.
Alle verzekeringen dienen aan de voetbalbond betaald te worden voor 01/07/2017 vandaar dat de
betaaldatum van 30/6/2017 voor ons belangrijk is.
Tevens is er een heel belangrijke wijziging in het bekomen van de korting op de betaalde lidgelden. Sinds
enkele jaren dekken de (lage) opbrengsten van de toogdiensten samen met de niet uitbetaalde waarborgen
niet meer onze huuruitgaven. Vandaar dat we na lang overleg besloten hebben de toogdiensten te vervangen
door verschillenden engagementen die meer moeten opbrengen voor de club. Wanneer een engagement
gerealiseerd is door één of meerdere leden wordt de korting onmiddellijk uitbetaald. Op de achterzijde vindt
u een lijst van mogelijke engagementen. Uiteraard staat de club open voor diverse initiatieven die de club
financieel kunnen steunen.
We zijn er ons van bewust dat een verhoging van lidgelden geen aangename maar wel noodzakelijke
beslissing is, die voor een solide basis moet zorgen voor onze toekomst.
Een speelster of speler betaalt bij F.C. Oxaco :
-200 euro, voor seniors & dames (geboren voor 1/1/1998) 50€ korting mogelijk
-150 euro als je bij de meisjes of jeugd speelt (geboren na 31/12/1997) 50€ korting mogelijk
Elke volgende (bijkomende) speelster of speler binnen hetzelfde gezin betaalt:
-100 euro, als je senior bent.
-70 euro, als je meisjes of bij de jeugd speelt.
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ENGAGEMENTEN OXACO VOETBAL SEIZOEN 2017-2018
Ten einde de werking en toekomst van onze club te vereenvoudigen en gelijktijdig te versterken kan elk
clublid of ouder van een jeugdspeler een éénmalige korting van 50€ bekomen op hun lidgeld. (per gezin)
Door deze verschillende taken te spreiden over al onze leden is de betrokkenheid bij het clubgebeuren naast
het voetbal veel groter.
Mogelijke engagementen zijn:
Organisatie en ondersteuning mosselsouper/Fuif/Bal
Organisatie en ondersteuning kersttraining/nieuwjaarstraining
Aanbrengen sponsors (uitrusting of website)
Verkopen wedstrijdballen.
Wafel of wijn verkoop.
Opvolgingen bestellingen kledij/pasmomenten
Opmaken nieuwsbrief
Medewerking Sportpaleis/Lotto/Stadsschouwburg
Organisatie werkgroep FC Oxaco 70- jarig bestaan.
Eigen idee of initiatief….
Het bestuur is uiteraard steeds bereid verdere toelichting te geven over de genomen beslissingen.
Sportieve groeten
Bestuur FC Oxaco VZW

