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Secretariaat

KRC Peer VZW

Voor nieuwe aansluitingen of vragen :

Lindebosstraat z.n.

Secretaris : Stijn Neyens 0473 86 35 70
stijnneyens@telenet.be

3990 Peer
011 79 15 08
info@racingpeer.be

Informatie huur kantine
Zie website www.racingpeer.be
Verantwoordelijke :

Stamnummer : 7008
www.racingpeer.be
Bankrek. : BE63 73523117 2408

Jean Monnens 0478 56 45 89
jean_monnens@hotmail.com

- Voorzitter : Erik Gijbels 0476 29 32 92

Sponsoring

erik.gijbels@telenet.be

Indien u interesse heeft om onze fijne club financieel te steunen, gelieve dan contact op te nemen
met :

- Secretaris : Stijn Neyens 0473 86 35 70

Raf Nelis 0476 31 82 45

- Gerechtigd correspondent :

raf.Nelis@verz.kbc.be

Marco Hamal 0472 58 10 89

Rob Schrijvers 0477 66 19 12

marco.hamal@telenet.be

rob-schrijvers@hotmail.com

- Voorzitter jeugd :

Ronny Scheelen 0472 94 05 19

Frank Scheelen 0498 08 49 80

ronnyscheelen@skynet.be

frank.scheelen@telenet.be

stijnneyens@telenet.be

INFOBROCHURE
JEUGDWERKING

KRC
PEER

- TVJO : Dieter Swennen 0474 40 79 86
dieter.swennen@gmail.com

SEIZOEN 2019-2020

Jeugdopleiding
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Waarom kiezen voor onze jeugdopleiding?

Inschrijvingsgeld

Gegevens leden

In onze familieclub moet elke voetballer binnen
zijn mogelijkheden voldoende enthousiasme, ontspanning en plezier beleven aan het voetballen.
De voetballer staat centraal en zal zich ook beter
ontwikkelen in een aangename omgeving met
een positieve sfeer.

Het lidgeld dient steeds tijdig betaald te worden
op bankrekening BE63 73523117 2408.
(U6=€150, U7-U21+sen.= €200) Voetballers die
hun lidgeld niet betaald hebben bij aanvang van
het seizoen, mogen geen wedstrijden meespelen. De mogelijkheid bestaat om het lidgeld in
schijven te betalen. Gelieve hiervoor steeds contact op te nemen met Erik Gijbels. Via de mutualiteit kan je een deel van dit lidgeld terugvorderen
(navragen bij je mutualiteit).

Het is belangrijk dat wij als club over de exacte
gegevens beschikken van onze leden. Mocht je
verhuizen of over een nieuw gsm-nr of emailadres beschikken, gelieve dan deze veranderingen steeds door te geven aan onze secretaris.

Clubvisie en missie

Testen bij een andere club
Ieder voetballend clublid mag gaan testen bij een
andere club, op voorwaarde dat hij/zij een aanvraagformulier (te verkrijgen bij de club waar men
gaat testen) overhandigt aan onze sportief verantwoordelijke Erik Gijbels en dat deze ook effectief toestemming geeft om te testen. Indien je deze procedure niet volgt, ben je als speler niet verzekerd.

•Ontspanning en plezier beleven

Kledij

•Discipline en respect aanleren
•Een goede technische en tactische opleiding

Elk nieuw lid krijgt een broekje en kousen van de
club. Als dit aan vervanging toe is, vragen we
een bijdrage : broek €14,50 + sokken €7

Wat hebben wij te bieden?

Aangifte ongeval

•Een prachtige accommodatie die voldoet aan de
hoge eisen wat betreft veiligheid, toegankelijkheid en hygiëne

Indien je een kwetsuur oploopt op training of in
een wedstrijd, is het belangrijk dat je steeds een
ongeval aangifteformulier invult. Dit staat op de
website. De behandelende geneesheer dient het
medische luik in te vullen, het overige gedeelte is
voor de speler en/of de clubverantwoordelijke.
Gelieve ook een klevertje van de mutualiteit toe
te voegen.

Hulp

Al deze documenten dienen aan de secretaris
overhandigd te worden en uiterlijk 21 kalenderdagen na het ongeval op de voetbalbond aanwezig te zijn (poststempel is niet geldig).

Ook vragen we aan onze ouders om in de kantine
aan de toog te bestellen en ook het leeggoed
terug op de toog te plaatsen. Dat verlicht het werk
van onze vrijwilligers!

Voor meer inlichtingen hieromtrent :

Snoepkaart

marco.hamal@telenet.be

Onze eigen leden kunnen een snoepkaart kopen
voor €10 in onze kantine. Zo betalen ze slechts
€1 voor een lekkernij.

•Een gestructureerd opleidingsplan dat de voetbaltechnische en tactische kwaliteiten moet
bevorderen.
•Bekwame jeugdtrainers en jeugdbestuur die een
kwalitatief hoogstaande opleiding aanbieden
op gewestelijk niveau.
Hoe gebeurt de controle?
Het label “Foot Pass” maakt duidelijk dat onze
jeugdopleiding voldoet aan de strenge eisen van
het externe auditbureau “Double Pass” en dit wat
betreft de clubstructuur, infrastructuur en het sociaal aspect.
Deze controle gebeurt driejaarlijks.

Als club doen we heel wat activiteiten buiten de
wedstrijden : sinterklaasfeest, kerstfeest, eetavonden, ... Ouders die hieraan willen meewerken
kunnen contact opnemen met :
frank.scheelen@telenet.be

www.racingpeer.be

