
  

 

  

 

 10 mei 2019 

Beste jeugdspeler, 

Geachte ouders, 

 

Onze club staat voor een nieuwe uitdaging, vanaf volgend seizoen 2019-2020 zullen we van start gaan met het 

samenwerkingsproject Beerschot Wilrijk – K. Rupel Boom FC. 

U hebt tijdens het infomoment al kennis kunnen nemen van de grote krijtlijnen en dit vooral onder de noemer  

“Samen kunnen we snel schakelen in de ontwikkeling van onze jeugdspelers”. 

De opleiding van de jeugdspeler nog verder optimaliseren en dit dankzij een goede omkadering en op het juiste niveau, 

een sterke troef hierbij wordt de realisatie van de kunstgrasvelden op de Schomme. 
 

Het lidgeld voor het seizoen 2019-2020  werd vastgelegd op 400 €. 
 

Hierbij willen wij alle jeugdspelers (aangesloten bij KRBFC) uitnodigen op de pasdagen (aanwezigheid is verplicht!) op 

woensdag 22 en/of donderdag 23 mei telkens van 19.00 tot 22.00 uur op onze jeugdaccommodatie De Schomme.  

 

De betaling van het bedrag aan lidgeld kan op volgende manieren gebeuren : 

- via overschrijving op rekening BE14-7795-9330-5483 van K. Rupel Boom FC, met vermelding van naam en 

geboortedatum van de speler/speelster.  

- betaling tijdens de pasdagen, dit kan zowel cash als met de bankkaart. 
 

De betaling voor 23 mei 2018 is verplicht, dit  geldt voor alle jeugdspelers van K.Rupel Boom FC zonder uitzondering ! 

 

Het lidgeld omvat tevens een volledig vernieuwd en uitgebreid sportpakket van het sportmerk JAKO, gekend voor zijn 

kwalitatieve sportmaterialen 

Het kledijpakket  voor het seizoen 2019-2020 bevat: 

- Voetbaltas Classico of Rugzak striker 

- Polyester trainingssvest en broek competition 2.0 

- Vrijetijdstrainingsvest en broek competition 2.0 

- Regenjas TEAM 

- Stepjas (type coachjas) 

- Polo competition 2.0 

- Voetbalshirt TEAM ( 2 stuks ) 

- Voetbalshort Manchester ( 2 stuks) of keeperbroek (1 stuk) 

- Voetbalkousen (2 paar) 

Wij nodigen u graag ook uit voor de kick-off seizoen 2019-2020 op donderdag 27 juni om 19u op de Schomme 

(aanwezigheid verplicht). Op deze dag voorzien we ook de bedeling van het sportpakket. 

Tijdens de kick-off geven we ook bijkomende informatie over volgend seizoen, zoals trainingsdagen, voorbereiding, data  

evenementen, e.a…  

  

Nog een fijne vakantie ! Nuttige info vind je natuurlijk steeds terug op onze website :  www.krupelboomfc.be  

 

Met sportieve groeten,   

 

Jos Hosteaux                           Walter Leijs  

Jeugdvoorzitter              Voorzitter Raad van Bestuur 

 

JEUGDWERKING KONINKLIJKE RUPEL BOOM FOOTBALL CLUB 

Aangesloten bij de K.B.V.B. Stamnummer 2138  
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