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INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2017 – 2018 
 

 
 
 
 
Het voetbalseizoen loopt ten einde en als bestuur zijn we reeds volop bezig met de organisatie van het 

volgende seizoen. 

Het is voor ons zeer belangrijk om zo snel mogelijk het juiste aantal jeugdspelers per  

leeftijdscategorie te kennen, dit om definitief de ploegen te kunnen indelen. 
 

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

VDK BE58 8916 8404 1279 van Dosko met vermelding: inschrijving 2017-2018 naam 

speler + geboortejaar. 
 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 195 (voor een tweede inschrijving of meer per gezin geniet u  

€ 25 korting). 
 
We zagen ons genoodzaakt het inschrijvingsgeld te verhogen gezien: 
 
– We geopteerd hebben om in te stappen tot de aanleg van een kunststofgrasveld op ons 2 de terrein 

om zo meer kwaliteit aan trainingen te kunnen aanbieden en dit in samenwerking met het stadsbestuur 

– We gaan investeren in bijkomende kleedkamers in samenwerking met het stadsbestuur 

– We opnieuw ingetekend hebben bij de KBVB om ons 2 sterren Footpass kwaliteitslabel te halen, 

noodzakelijk om verder provinciaal voetbal te kunnen aanbieden. 

– De stijgende energiekosten van de laatste jaren. 
 
Wij hopen hier te kunnen rekenen op jullie begrip 
 

Uiterste datum van inschrijving is 10 juni 2017.  

Spelers zijn pas definitief ingeschreven als het volledige lidgeld is overgeschreven aan de club. 
 
Nieuwe spelers dienen ook contact op te nemen met  

Patrick Azizi – 0475/738575 – patrickazizi@telenet.be 
 
In het inschrijvingsgeld is inbegrepen: 
 

• Aansluiting en verzekering bij KBVB 

• 10 kaarten voor de jaarlijkse kaarting  

• 2 abonnementen voor de thuiswedstrijden beide eerste elftallen en kortingskaart Berca 

• gratis soccerschool voor U6 en U7   
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We verwachten U op 24 juni 2017 waar wij als bestuur onze jeugdwerking concreet zullen toelichten en 

praktische zaken zullen meedelen. Tevens zal er tijd worden voorzien om samen met de trainers en 

afgevaardigden afspraken te maken naar volgend seizoen toe. 
 

We verwachten om: 
 
13u00: spelers geboren in 2012 – 2011 – 2010 – 2009 

15u00: spelers geboren in 2008 – 2007 – 2006 – 2005 

16u00: spelers geboren in 2004 – 2003 – 2002 – 2001-2000 en 19… 
 

Om 18u00 nodigen we iedereen uit op de spelersvoorstelling van onze eerste elftallen in 3de en 4de 

provinciale 
 

 

We hopen om opnieuw talrijke spelers te mogen verwelkomen om zo opnieuw een succesvol 

voetbalseizoen te beleven. 

 
Ps. Gelieve er rekening mee te houden dat op het kunstgrasveld voetbalschoenen met metalen noppen 

niet toegelaten worden. 

 
 

Sportieve groet, 

het Doskobestuur 


