
     

     

     

     

     

     

     

     

     

            

            

            

    

 

                                                          Roeselare, 21 mrt 2015 

 

INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2015-2016 
Beste  

  Het voetbalseizoen loopt stilletjes aan terug op zijn einde, en als jeugdbestuur 

  zijn we reeds volop bezig met de organisatie van het volgende seizoen.   

  Voor ons is het zeer belangrijk om zo snel mogelijk het juiste aantal jeugd- 

  spelers per leeftijdscategorie te kennen, dit teneinde de ploegen definitief te 

  kunnen indelen en in te schrijven bij de KBVB. 

 

  Inschrijven voor volgend seizoen kan d.m.v. overschrijving op rek.nr. 

                        BE19 7512 0417 2512 van Dosko Jeugd (vermelding inschrijving 2015-2016 :  

                        naam speler+geboortejaar). 

   

De inschrijvingsgelden bedragen 165 EUR (voor een 2e inschrijving of meer 

pet       per gezin geniet u 25 EUR korting).  

 

  Uiterste datum van inschrijving is 30-04-2015 (nadien wordt het inschrijvings- 

  geld verhoogd met 35 EUR, m.a.w. 200 EUR).  Spelers zijn pas definitief  

                        ingeschreven als het volledige lidgeld is overgeschreven aan de club. 

 

  Nieuwe spelers dienen daarnaast ook contact op te nemen met Patrick 

  Azizi – 0475/738575 – patrickazizi@telenet.be  

 

  Inbegrepen in het inschrijvingsgeld zijn : 

    

• Aansluiting en verzekering bij KBVB 

• 10 kaarten voor de jaarlijkse kaarting tvv Dosko Jeugd 

• 2 abonnementen voor de thuiswedstrijden van het 1e elftal 

• U6 en U7 : gratis soccerschool 

 

U zal na inschrijving dan ook worden uitgenodigd op een infosessie op 27/06, 

waar wij als Jeugdbestuur onze jeugdwerking concreet zullen toelichten en 

praktische zaken zullen worden medegedeeld.  Tevens zal er tijd worden 

voorzien om samen met de trainers en afgevaardigden afspraken te maken naar 

volgend seizoen toe. 

 

Met de Jeugdwerking Dosko Beveren proberen wij steeds jonge mensen op een 

educatieve en sportieve manier te laten voetballen in een goede en aangename 

sfeer.  We hopen dan ook om opnieuw talrijke spelers te mogen verwelkomen 

om zo opnieuw een succesvol voetbalseizoen te beleven. 

 

Met sportieve groeten, 

Het Jeugdbestuur 

 
    

 

 

   Voorzitter: 

   Verbeke Bart 

   0475/432367 

   

 

   Ondervoorzitter 

   Azizi Patrick 

   0475/738575 

 

 

   Jeugdcoördinator: 

   Huughe Jan. 

   0497/456900 

 

    

   Materiaalmeester: 

   Derudder Ronny.              

   0494/949812 

 

   Bestuursleden: 

 

   Deceuninck Korneel  

   0473/527390 

    

   Dedier Katrien 

   0475/263183 

 

   De Westelinck Francis 

   0495/777632 

 

   Schamp Koen 

   0496/275081 

 

   Margodt Francis 

   0475/263183 

 

   Vandaele Francis.       

   0478/883244 

 
   Roose Andy 

   0498/251618 

 

   Filip Huvaere 

   0472/535972 

 

  

   Meter v/d jeugdploegen:     

   Mevr. Baert Bea 

   051/224509 

    

   

   

    

       

    Terrein:   Bevers Sportstadion                                                   rekeningnummer AXA 

                    Izegemseaardeweg 38                BE19 7512 0417 2512 

                    8800 Roeselare – Beveren 

                    tel: 051/244566 


