
  
 
  

 
 Boom, 31 mei 2020. 

 
Geachte supporter, clubsympathisant 
 
Of u nu de wedstrijden van ons Eerste Elftal enkel bijwoont als supporter, of u nu op regelmatige 
basis deelneemt aan onze footlunches of andere festiviteiten zoals de mosselfeesten of ons 
paasrestaurant, u draagt de K. Rupel Boom FC ongetwijfeld een warm hart toe! 
 
Dankzij de gemeente Boom en het AGB Boom Plus beschikt K. Rupel Boom FC vanaf het komend 
voetbalseizoen 2020-2021 over 5 kunstgrasterreinen op ons jeugdcomplex De Schomme. 
 
Om de kwaliteit van onze jeugdopleiding nog te verhogen is het noodzakelijk om van jeugdcomplex 
De Schomme een topaccommodatie op alle vlakken te maken. Dus is het aanschaffen van specifiek 
trainingsmateriaal dat geschikt is voor gebruik op een synthetische grasmat, alsook een moderne 
grasmaaier voor de natuurgras terreinen onontbeerlijk. Doch dit kost geld, veel geld. 
 
Maar omwille van de coronamaatregelen moest onze club heel wat activiteiten gedwongen 
annuleren en bleef daardoor verstoken van belangrijke inkomsten: 
 

- Geen inkomsten kantine De Schomme wegens vroegtijdig stopzetten jeugdvoetbal 
- Geen paasfeesten met o.a. quiz, tornooien en paasrestaurant 
- Geen paasstage 
- Geen fundraising 

 
Daarom het initiatief tot het oprichten van een MATERIAALFONDS : 

o een open fonds 
o elke gift, groot of klein, is welkom 
o enkel en alleen voor aankoop binnen de jeugdwerking:  

- specifiek materiaal voor kunstgrasvelden (o.a. verrolbare doelen) 
- moderne grasmaaier 
- vervanging versleten materiaal 

o indien gewenst, kan een factuur afgeleverd worden mits bijtellen van 21% BTW 
o te storten op Belfius rekening BE14 7795 9330 5483  

met vermelding “materiaal“ (en indien gewenst “+factuur”) 

 
Gezien uw binding met K. Rupel Boom FC hoopt de clubleiding en de jeugdwerking 2.0 in het 
bijzonder een bijdrage van u in dit materiaalfonds te mogen ontvangen. Alvast bedankt ! 
 
Met sportieve groeten,   
 
Jos Hosteaux    Kelly Cools                       Walter Leijs  
Jeugdvoorzitter     TVJO          Voorzitter Raad van Bestuur 
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