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Beste ouders,  
 
In volle coronacrisis bereidt de club al het volgende seizoen voor. 
 
Daar er met de - weliswaar terechte- strenge regeringsmaatregelen van een hervatting van de voetbalactiviteiten in 
mei geen sprake is, heeft Voetbal Vlaanderen beslist dat alle jeugd- en amateurcompetities van het seizoen 2019-
2020 definitief worden stopgezet. Dit betekent dat de club zich ook verplicht ziet om, zoals eerder reeds gemeld, ons 
jaarlijks jeugdtornooi van begin mei af te gelasten.  
 
Al deze afgelastingen zijn een enorme financiële streep door onze rekening. Weet dat de maanden maart, april en 
mei, gebudgetteerd waren als de maanden met flink wat inkomsten uit 2 wedstrijdlunches, spaghettifestijn en 
jeugdtornooi. 
 
Ondanks de financiële aderlating die Corona nu veroorzaakt heeft, stelt de club alles in het werk om deze put te 
dichten zonder extra financiële inspanningen aan haar leden te vragen. M.a.w. we gaan het lidgeld niet verhogen naar 
volgend seizoen toe. 
 
Dit betekent dat voor volgend seizoen het basis lidgeld voor U6 tot en met U9 onveranderd 250 Euro blijft. 
Om het aantal in te schrijven jeugdploegen in juni te kunnen doorgeven aan de KBVB, vragen wij u dit lidgeld voor 31 
mei 2020 te storten op het bankrekeningnummer BE85 7512 0878 9106 van de VZW Sporting Kampenhout met 

vermelding van volledige naam en ploeg. 
Een tweede kind binnen hetzelfde gezin krijgt, zoals voorheen, een korting van 20%.  
In dit basis lidgeld zitten 2 lidkaarten per gezin die, op vertoon, gratis toegang geven tot alle thuiswedstrijden van onze 
jeugd en van onze 1e ploeg.  
Zoals vorig seizoen wordt er voor de spelers die vanaf september techniek training krijgen een supplement van  
50 Euro aangerekend. Hiervoor zal een aparte brief verstuurd worden om deze betaling uit te voeren voor eind 

september 2020.  
 
Als alles meezit verwachten wij eind juli en begin augustus 2020 de trainingen te kunnen hervatten. Maar ook hier 
hangt alles uiteraard af van de evolutie van de gezondheidssituatie in België.  
 
Over datum, plaats en uur van deze trainingen ontvangen jullie later nog een bericht.  
 
Wij hopen jullie allemaal, gezond en wel, terug te mogen verwelkomen bij aanvang van het volgende seizoen.  
 
Hou het ondertussen gezond en geniet straks alvast van een fijne vakantie. 
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