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Met het oog op volgend seizoen organiseert KSK Steenbrugge de           
inschrijving- en pasdag in de VIP-ruimte.  

Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen vinden we het 
belangrijk om de organisatie veilig èn vlot te laten verlopen. 
De aanwezigheid van bestaande leden is uiteraard verplicht aangezien 
we maar 1 moment per ploeg organiseren.   

Iedereen die z'n kledij op tijd wil hebben zal moeten komen passen. We 
voorzien  wel 1 reserve-moment op zondag 20 juni. 
 
Gelieve op voorhand een slot te reserveren.  We laten max. 4 personen toe 
per 15 min. Dit kan je via volgende formulieren: 
 
Voor onze U15-Beloften:  zaterdag 05/06/2021 - enkel het moment van je 
ploeg kiezen!  https://forms.gle/SEAcZAaNKKdaq9EJ9  

Voor onze U12-U13 reeks : zondag 06/06/2021- enkel het moment van je 
ploeg kiezen!  https://forms.gle/NcPsGL4QPGmT4hUe6  

Voor onze U6-U11 reeks èn de fanions: zaterdag 19/06/2021 - enkel het 
moment van je ploeg kiezen!  https://forms.gle/B3d9gGmEhxGDT5QT7 
 
Nieuwe leden zijn hier meer dan welkom om informatie te bekomen over 
onze jeugdwerking en zich achteraf ineens in te schrijven en kledij te    
passen. 
 
Gelieve het lidgeld vóór of op de pasdag te willen betalen door middel 
van overschrijving op de rekening van KSK SteenbruggeBE02 3631 8999 
3940. We bekijken ook de mogelijkheid om via payconiq te betalen.   

Uiterste betalingsdatum is 30/06/2021. 
Het ontvangen van de training èn de deelname aan wedstrijden en     
trainingen is pas mogelijk na betaling van het lidgeld. 
 
Tot dan! 

P.S. Vergeet je (kids)ID-kaart niet  
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Inschrijven KSK Steenbrugge 
Het inschrijvingsgeld voor de spelersgroep U7 t.e.m. het 1ste elftal,  

bedraagt voor nieuwe leden € 260.  

Nieuwe U6-spelertjes betalen € 160. 

Degene die reeds lid zijn èn vorig jaar door de coronamaatregelen niet  

volledig hun seizoen konden trainen, kennen we een korting toe. 

T.e.m. de U6: € 145 

U7 - U13: € 230 

U15 - de fanions: € 190  

Op rekeningnr. BE02 3631 8999 3940 van KSK Steenbrugge vzw 

 

Diverse ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug.  Gelieve het 

document van uw ziekenfonds zo volledig mogelijk in te vullen. Laat het 

daarna tekenen door de jeugdvoorzitter, Dimitri Winckels. 

Kom jij 
ook naar 

ons 
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