
 

 

Info jeugd Sk Spermalie-Middelkerke 
 

Beste Ouders, 

 

Met ons jaarlijks tornooi sluiten wij het voetbaljaar zoals gebruikelijk af. Enkele van onze teams gaan 

nog op tornooi bij bevriende clubs, maar de werking naar volgend jaar toe is inmiddels opgestart en 

de voorbereidingen zijn praktisch klaar op enkele kleine details na. 

Met het oog op volgend seizoen had / heeft u tijdens het tornooi de mogelijkheid om de nieuwe 

kledij voor jullie zoon/dochter te bestellen op de stand van Montreal Sport. 

Teneinde correct te kunnen bestellen en afrekenen vragen wij u het bedrag  van uw bestelling te 

willen overschrijven op rekeningnummer BE41 8538 1436 1310 van SK Spermalie vzw, met de 

vermelding: 

Naam en voornaam kind – kledij 18/19 

Na ontvangst van uw betaling  zal de bestelling geplaatst worden. Wij hopen tegen 15 juni alle 

betalingen binnen te hebben zodat de kledij bij aanvang van de trainingen kan verdeeld worden. 

Mensen welke niet in de mogelijkheid waren de kledij te passen zullen tijdig verwittigd worden voor 

een tweede pasdag eind mei. Meer info volgt. 

Wat het lidgeld betreft blijft dit op 200 euro behouden, ondanks stijgende werkingskosten ( trainers 

– materiaal – verzekering en bondslasten (lidgeld per speler).Min 25 euro voor tweede en derde 

kind 

Weet dat u een tussenkomst kan krijgen via uw mutualiteit! 

Wat de lidgelden betreft vragen wij deze te willen betalen voor 1 augustus 2018 zodat wij effectief 

onze ploegen kunnen inschrijven aan de hand van de beschikbare spelers. Voor het lidgeld vragen wij 

ook te willen overschrijven op rekeningnummer BE41 8538 1436 1310 van SK Spermalie vzw, met de 

vermelding: 

Naam en voornaam kind en zijn ploeg U…. 

 

Wij wensen alle spelertjes goede schooluitslagen, een fijne vakantie met de familie en hopen jullie 

terug te mogen begroeten bij de aanvang van de trainingen. De juiste data van de starttrainingen 

zullen jullie door de trainers worden bezorgd. 

 

Namens de jeugdcel,  

Bussche Bart - Bogaert Frederik - Symoen Wim -  

De Poortere Dirk - Deloz Natalie 

Thierry Declercq – Colin Coenije  en alle jeugdtrainers. 



 

 

 


