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Beste ouders,
We heten je alvast welkom bij onze club, Olen United.
Graag willen met deze brief de nodige praktische zaken even op een rijtje zetten om je kind te kunnen laten
voetballen bij onze club.
1.

Lidmaatschap
De trainingen starten begin augustus. We geven iedereen de kans om aan 3 proeftrainingen deel te nemen
vooraleer een speler wordt aangesloten. Indien je nadien beslist om te blijven voetballen, kan je je kind
aansluiten via een formulier op onze website:
Ga hiervoor naar www.olenunited.be en klik op de knop ‘lid worden’ op de startpagina :

Vul alle gevraagde gegevens in en verstuur.
Nadien zal onze Gerechtigde Correspondent, Arlette Baelus het aansluitingsformulier verder verwerken en u
eventueel nog via e-mail contacteren om de aansluiting te handtekenen, waarna deze naar de KBVB kan
worden verstuurd en uw aansluiting kan geformaliseerd worden.
2.

3.

4.

Lidgeld
Lidgelden voor de verschillende leeftijdscategorieën bedragen :
U6 - U7 - U8 - U9 (geboren 2014 - 2017) : € 175
U10 - U11 - U12 - U13 - U15 - U17 – U21 - Senioren (geboren 2013 en ouder) : € 200
Spelers 1ste elftal : € 225
Er is een korting voorzien van 10€ voor het tweede kind, 20€ voor het 3de, 4de, ... kind. Deze korting mag je
zelf verrekenen bij betaling van het lidgeld.
Het lidgeld kan betaald worden via onze website : Lidgelden en abonnementen – Olen United
Kledij
Iedereen krijgt bij het begin van het seizoen een bal, short, kousen en een trainingspak. Short en kousen
zullen elk daaropvolgend seizoen tot de standaarduitrusting behoren. Trainingspak en bal zijn voorzien om de
2 jaar.
Meer info over passen en bestellen krijg je na aansluiting.
Tot slot, indien je kind verder wil voetballen en indien je op de hoogte wil blijven van de volgende activiteiten,
start van de trainingen, wedstrijden geef je gegevens even door via onderstaande QR code of via
olenunited@outlook.com (email – telefoon – adres) zodat we je tijdig op de hoogte kunnen houden. Dit
emailadres kan tevens gebruikt worden voor alle verdere vragen.

Check tevens onze website www.olenunited.be en onze facebookpagina
Sportieve groeten,
Olen United
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