
Mei 2019
Beste speler, ouder, supporter,

Eerste en vooral hopen we dat iedereen gezond en wel is.

Rekening houdend met de evolutie van de Coronacrisis en de maatregelen die de overheid ons

oplegt, hebben wij reeds een tijdje geleden beslist om onze paasstage van 14 tot 17 april 2020

en het jeugdtornooi van 1 en 2 mei 2020 niet te laten doorgaan.

Tevens zien wij af van deelname aan alle jeugdtornooien waarvoor wij

ingeschreven zijn tijdens de maand mei 2020. Alle clubs werden reeds

verwittigd.

Onze steakdagen werden eveneens uitgesteld naar later nog te bepalen datum .

Indien de instanties het toelaten, en enkel en alleen dan, gaan wij terug van start in de maand

mei, volgens het gewone trainingsschema en dit tot vrijdag 22 mei 2020. We sluiten af met de

Community Day op 23 mei 2020.

Indien de overheid zijn maatregelen verlengt, is het mogelijk dat we het einde van het seizoen

niet meer aanvatten en onze Community Day verzetten.. De gezondheid van onze leden blijft de

prioriteit .

Info volgt later.

CRV News
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Ondanks het slechte nieuws zitten we natuurlijk ook niet stil bij CRV. Zo hebben we op vlak van

trainersbezetting en schema naar volgende seizoen toe, reeds ons huiswerk gemaakt. Hieronder vinden

jullie de lijst van de trainers en de trainingsmomenten per ploeg. De afgevaardigden worden later nog

meegedeeld.



April 2018

Op vlak van verfraaiingswerken proberen we alles klaar te krijgen voor het nieuwe seizoen. 

Enkele zaken hebben we al kunnen afwerken, andere moeten nog worden opgestart.

Op 20 en 27 juni organiseren wij ook onze jaarlijkse klusjestrainingen van 9u tot 16u. Alle 

handen zijn meer dan welkom.

Extra kasten 
in bijkeuken 
en achter de 

toog

Nieuwe 2e

chauffage met 
extra
warmwater 
Debiet voor de 
kleedkamers

Uitbreiden van 2 
extra omkleedruimtes 
op de reeds 11 
bestaande 
kleedkamers, 
zodoende er 13 
ruimtes in totaal 
beschikbaar zullen 
zijn

Nieuwe 
elektriciteit 
voor
verlichting 
aan terrein D

Nieuwe bezoekers dugout op terrein A

Afgebakend veldje voor verplaatsbare 
doeltjes op C terrein



Onze eigen leden hebben voorrang op niet leden tot eind mei ,om zich te kunnen inschrijven voor volgend

seizoen. Vanaf 24 mei 2020 staan de inschrijvingen open voor iedereen en kunnen we niet garanderen dat

onze eigen leden nog plaats zullen hebben in één van onze teams. Dus wil je ook volgend seizoen bij CRV

blijven spelen, schrijf je dan zo snel mogelijk in. Als je je als huidig lid uitschrijft (in de maand april) en nadien

toch bij CRV wil blijven kom je ook op de wachtlijst te staan en betaal je de extra kost van 20 Eur inschrijving .

De inschrijvingen gebeuren nu online op onze website https://www.crossing-vissenaken.be/ in

samenwerking met

Na de inschrijving zal er een automatische mail verstuurd worden, naar het opgegeven adres, om het

inschrijvingsgeld te betalen. Zorg er dus voor dat alles correct ingevuld is. De keuze van de kledij en de maten

moeten ook via dit formulier doorgegeven worden. Indien je liever de kledij past zullen er pasmomenten

georganiseerd worden in de Macron Store in Kumtich en kan er daar besteld worden.
Inschrijvingsgeld bedraagt 200 Eur. (185 Eur 2e kind – 170 Eur 3e kind)

Voor volgend seizoen bedraagt het CRV lidgeld 225 Eur. (210 Eur 2e kind – 195 Eur 3e kind)

Omwille van de 2 maanden Corona inactiviteit kunnen de reeds bestaande leden van onze club inschrijven

aan het lidgeld tarief van vorig jaar, nl. 200 Eur. (185 Eur 2e kind – 170 Eur 3e kind)

Nieuwe leden betalen 225 Eur.

In deze prijs is inbegrepen : 

 clubtraining (zelfde als vorig seizoen) of blauwe clubhoodie of winterfleece of regenjas
 clubkousen
 club T-shirt (indien inschrijving voor 24 mei 2020)
 inschrijving + verzekering KBVB
 club attenties doorheen het jaar 

Inschrijvingen CRV

trainingsvest trainingsbroek kousen T-shirt hoodie winterfleece regenjas


