SEIZOEN 2017 - 2018
INLICHTINGEN
VILVOORDS KICKER VERBOND
(V.K.V.)

-

WAT HEBT U NODIG OM AAN TE SLUITEN ?
Minimum 7 spelers (6 basisspelers + reserve).
Een “JUPITER”, “ABC”, “ROYAL STAR” of “BLACK DIAMOND”- tafelvoetbalspel in goede
staat, een goede verlichting.

-

WANNEER WORDT ER GESPEELD ?
De wedstrijden worden gespeeld op maandagavond met een heen - en een terugronde.
De clublokalen die hun sluitingsdag op maandag hebben spelen hun thuismatchen op
dinsdag.
De wedstrijden beginnen om 20.00 u. stipt en duren ongeveer tot 22.00 à 23.00 u.
Een seizoen begint half september en eindigt +/- in mei. De uitslagen verschijnen wekelijks op
www.vilvoordskickerverbond.be .

-

IN WELK GEBIED WORDT ER GESPEELD ?
Er wordt gestreefd om de verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken.
De clubs zullen gesitueerd zijn in een straal van +/- 25 km rond Vilvoorde waarbij Brussel
Centrum, om mobiliteitsproblemen, zal worden vermeden.

-

WAT MOET U DOEN OM AAN TE SLUITEN ?
Voor nieuwe EN bestaande clubs:
1) Vul het inschrijvingsformulier duidelijk in drukletters in.
Alleen voor nieuwe leden (of leden die vorig seizoen nog niet in orde waren): Voeg van
elke nieuwe speler 1 pasfoto bij met op de achterzijde hun naam en de naam van de club.
2) Breng alles naar het VKV-secretariaat : Café “’t Wiel” gelegen op de Wijckmansstraat 11
(op het plein aan de kerk) te 1820 STEENOKKERZEEL op :

Woensdag 23 augustus 2017 tussen 19.00 u. en 21.00 u.
samen met 200,- Euro waarvan u 80,- Euro (waarborgsom) terugkrijgt op het einde van het
seizoen (minus het bedrag aan eventueel opgelopen boetes).
3) U zal verwittigd worden wanneer U Uw ledenfiche, kalender, adressen, reglementen enz...
mag komen afhalen. Dit zal gebeuren op een Algemene Vergadering waarop iedereen zal
worden uitgenodigd. (Vermoedelijk op woensdag 6 september)
4) Aanvang nieuwe seizoen: Maandag 18 september 2017.
Nog een aangenaam en sportief kickerseizoen gewenst.

-

WENST U NOG MEER INLICHTINGEN ?
Neem kontakt op met de Voorzitter van het Verbond (Winkeleer Eric) op nummer
0477/386.951 of met de Vice-Voorzitter (Van Lint Steve) op nummer 0476/314.250.

