FC OXACO-BOECHOUT
LIDGELD SEIZOEN 2020-2021
WELKOM ALS NIEUW OF BESTAAND LID!
De coronapandemie heeft ons allereerste seizoen helaas in mineur doen eindigen. Maar hopelijk komen
we er allemaal, persoonlijk én als club, sterker uit dan ooit, ondanks de tegenslagen die we nu en straks
misschien moeten verwerken. Toch een welgemeende DANKUWEL aan alle leden om van ons eerste jaar
mee een voltreffer te maken! Volgend seizoen willen we verdergaan op de ingeslagen weg en onze club
verder op de Antwerpse voetbalkaart zetten. Voor jullie. En samen met jullie. Welkom!

HOEVEEL KOST HET DIT SEIZOEN?
--- Betalingstermijn wordt verlengd tot 15 augustus 2020 --BASISTARIEF

●

Jeugdspelers en meisjes

(1)

BETAALD VOOR 15 AUGUSTUS 2020

(geboren na 1 januari 2002)

190 €

140 €

●

Senioren en dames

240 €

190 €

●

G-sporters

140 €

90 €

Wat is er inbegrepen in uw lidgeld?
●

Uw inschrijving bij Voetbal Vlaanderen, inclusief verzekering voor trainingen en wedstrijden.

●

Een volledig clubtenue: shirt, broekje en kousen (doelmannen: vest, broek en handschoenen).

●

Een bon van 10 euro, vrij te besteden op de webshop van FC Oxaco-Boechout.

●

Een trainingspak van de club is NIET inbegrepen, maar kan wel apart besteld worden.

(1) Wil u graag een aangepaste gespreide betaling? Neem dan contact met uw bestuur voor 15 juni 2020, via mail: bestuur@fcoxaco-boechout.be
(2) Wil u graag een aangepaste gespreide betaling? Neem dan contact met uw bestuur voor 15 juni 2020, via mail: bestuur@fcoxaco-boechout.be
(2) Waarom korting bij betalingen voor 15 augustus? FC Oxaco-Boechout moet zijn ploegen inschrijven én verzekeringen betalen voor de
seizoenstart. Later inschrijven betekent dus ook extra praktische zorgen en kosten voor onze club. Snel betalen willen we dus belonen.

HOE MOET IK MIJN LIDGELD BETALEN?
1) Via de website: registreer u en log in op www.fcoxaco-boechout.be om online te betalen.
2) Via overschrijving: op rekeningnummer BE42 1431 0491 0554 van FC Oxaco-Boechout, met
vermelding ‘lidgeld 2020-2021 + voornaam + naam + geboortedatum’.
LET OP: om van het voordeeltarief te kunnen genieten, moet uw lidgeld ten laatste op 15 augustus
2020 op de rekening staan. Betaal dus ruim op tijd.

Meer info? www.fcoxaco-boechout.be
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WIE KOMT IN AANMERKING VOOR KORTING?
1) MEERDERE SPELERS BINNEN HETZELFDE GEZIN EN ONDER HETZELFDE DAK

●

Vanaf tweede en volgende
jeugdspeler of meisje

●

Vanaf tweede en volgende

BASISTARIEF

BETAALD VOOR 15 AUGUSTUS 2020

130 €

85 €

165 €

110 €

senior of dame

2) SPELERS OF OUDERS DIE OOK COACH VAN EEN PLOEG ZIJN
Een speler of een ouder die een volledig seizoen ook coach is van een (jeugd)ploeg kan opnieuw op een
fikse korting op het lidgeld rekenen. Iedereen die in aanmerking komt, krijgt van de voorzitter
persoonlijk per mail een voorstel met het te betalen lidgeld en de korting.

3) SPELERS OF OUDERS DIE OOK REGELMATIG SCHEIDSRECHTER ZIJN
Een speler of ouder die minstens 10 wedstrijden per seizoen scheidsrechter is bij een officiële
wedstrijd, kan een korting van de helft van het lidgeld krijgen.

4) ANDERE ENGAGEMENTEN
Elk clublid of ouder van een jeugdspeler die bij een sportief of extrasportief evenement een
engagement voor de club vervult, krijgt daarvoor een korting van 40 € op zijn of haar lidgeld (slechts
éénmaal per gezin en per seizoen).
Wat komt daarvoor in aanmerking?
●

Organisatie en hulp op pasdag, familiedag, kwis, bekertoernooi en andere feesten of evenementen van de club.

●

Klussen op Olieslagerijstraat of Capenberg: werkzaterdag, opruimdag…

●

Het aanbrengen van sponsors voor uitrusting of club.

OPGELET!

* Toogdiensten op de club kunnen géén korting op het lidgeld opleveren, maar zijn een must voor elke ploeg.
* Tappen in Lotto Arena of Sportpaleis kunnen evenmin korting op het lidgeld opleveren, enkel extra budget voor je ploeg.
* Twijfel je of jouw engagement al dan niet in aanmerking komt voor een reductie op het lidgeld? Vraag het in een mail aan
bestuur: bestuur@fcoxaco-boechout.be

5) WAT MET SPORADISCHE SPELERS OF ENKEL TRAINING?
Spelers die slechts enkele wedstrijden inspringen, zwaar geblesseerd geraken tijdens het seizoen of
enkel willen komen trainen en geen of amper wedstrijden spelen, kunnen een deel van hun lidgeld
recupereren na afloop van het seizoen. Elk lid betaalt dus bij aanvang van het seizoen het volledige
lidgeld voor zijn of haar categorie. Daarna bekijken we – samen met je ploegverantwoordelijke – voor
welke korting je in aanmerking komt.

TOCH NOG VRAGEN?
Aarzel niet om uw bestuur te contacteren. Dat kan eenvoudig via mail.
Voorzitter Jurgen Smis: voorzitter@fcoxaco-boechout.be.
Raad van Bestuur: bestuur@fcoxaco-boechout.be.

Meer info? www.fcoxaco-boechout.be

GELIEVE ONDERSTAANDE GEGEVENS IN TE VULLEN EN ONDERTEKEND AF TE GEVEN AAN JOUW
PLOEGVERANTWOORDELIJKE OF DOOR TE MAILEN NAAR bestuur@fcoxaco-boechout.be

________________________________________________________________
ENGAGEMENTSVERKLARING
Ik, ……………………………………………………………… (naam en voornaam), speler/ouder/voogd (schrappen wat
niet past) van ……………………………………………………………… (naam en voornaam speler en/of ploeg) bij FC
Oxaco-Boechout, engageer mij komend seizoen om als lid of ouder/voogd actief mee
te werken aan de visie en waarden van FC Oxaco-Boechout, met inbegrip van hulp bij
de toogdiensten in de clubkantine die een paar keer per seizoen aan mijn ploeg of de
ploeg van mijn zoon/dochter worden gevraagd.

Datum:

Handtekening:

________________________________________________________________
PRIVACYVERKLARING
Ik, ……………………………………………………………… (naam en voornaam), ouder/voogd (schrappen wat niet past)
van ……………………………………………………………… (naam en voornaam speler/speelster) , geef hierbij
toestemming aan FC Oxaco-Boechout om foto's, afbeeldingen en beeltenissen waarop
mijn zoon/dochter staat, ook te gebruiken op de website www.fcoxaco-boechout.be,
op Facebook, Instagram en drukwerk van de club.

Datum:

Handtekening:

________________________________________________________________
GDPR & Privacy
De Europese Commissie heeft in 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de GDPR,
goedgekeurd. Deze verordening werd in het leven geroepen ter bescherming van persoonlijke gegevens in een groeiende digitale
wereld en trad effectief in voege op 25 mei 2018. FC Oxaco-Boechout neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de
persoonlijke gegevens die wij beheren zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd worden.
Heeft u hierover vragen? Voetbal Vlaanderen heeft in samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond een brochure
gemaakt die de basisprincipes van de GDPR behandelt in 10 vragen en antwoorden vanuit het perspectief van de voetbalclubs. Di e
kan u ook als ouder/lid/voogd consulteren op http://www.scoh.be/files/Documenten/brochure_gdpr.pdf
Reglement van Inwendige Orde (RIO)
Dit kan u consulteren op onze website www.fcoxaco-boechout.be.
FC Oxaco-Boechout: missie & visie
Ook die kan u consulteren op onze website www.fcoxaco-boechout.be.

Meer info? www.fcoxaco-boechout.be

