CRV News
Beste speler, ouder, supporter,
Mei 2019
Eerst en vooral hopen we dat iedereen nog steeds gezond en wel is en dat het einde van deze periode
eindelijk in zicht is.

Ondanks deze tegenslag hebben we als club toch niet stilgezeten. We hebben verdere
verfraaiingswerken en projecten afgewerkt (zie pagina 3) en zoveel mogelijk trainingen georganiseerd om
onze leden toch sportief tegemoet te komen. Naar volgend seizoen toe hebben we, als bestuur, besloten
om al onze leden de niet-geleverde clubprestaties te compenseren. (zie pagina 4)

Onlangs zijn we op de website van Voetbal Vlaanderen uitgeroepen als voorbeeld ‘All-in club’. Onze
community werking wordt als referentie gebruikt naar andere clubs toe. Wie het artikel niet gelezen
heeft kan hier alles nog eens bekijken. Onze sportieve cel heeft er weer voor gezorgd dat we de komende
3 jaar onze Double Pass 1 ster kunnen behouden.
Om de club gezond te houden organiseerden we op 20 maart onze Villa Italia. Deze take away was net
zoals het kippenfestijn met An & Maarten een groot succes. Met dank aan iedereen die hier z’n steentje
heeft bijgedragen!
De Paasstage die zeer vlot verlopen is (conform de maatregelen die opgelegd waren) heeft ons geleerd
dat we het plezier van de kinderen moeten blijven opzoeken ondanks alle ongemakken.
Ons eigen jeugdtornooi op 1 en 2 mei hebben we ondertussen helaas afgelast maar houden voor onze
eigen eigen leden een thuistornooi op onze CRV Community Day. Deze zal doorgaan op 29 mei 2021.

In juni gaan we, als de regels het toelaten, de wedstrijden van onze Rode Duivels op het EK op het grote
scherm volgen in onze kantine.

Vanaf 8 mei gaat de horeca weer open en zo ook het CRV terras. Iedereen welkom !

Hopend op nog veel voetbalplezier wensen we jullie nog een prettig seizoenseinde.

Het CRV bestuur

Trainers 21-22

April 2018

Werken
Het C-terrein zal terug in gebruik genomen worden en werd hiervoor opnieuw ingezaaid.

De randen van de beek werden netjes afgewerkt met Ecolat.

April 2018

Voor de petanque club van CRV werd er op onze terreinen een professionele petanque baan
aangelegd. Zij gaan in competitie vanaf de zomer van 2021.

De parking kreeg een nieuwe laag dolomiet en een andere parkeer-indeling.

Kleedkamers 11 en 12 (container) werden netjes afgewerkt. Dit worden de kleedkamers
voor meisjes en dames.

De materiaalruimte van de sportieve cel werd uitgebreid

Er werd een nieuwe afspanning geplaatst rond het A-terrein (achteraan) met reclame
panelen.

Inschrijvingen
Zoals elk jaar krijgen onze eigen leden vanaf 1 mei 2021 voorrang om zich te kunnen inschrijven voor volgend
seizoen. Jullie krijgen op deze datum reeds jullie factuur doorgestuurd voor het nieuwe seizoen.
Opnieuw inschrijven hoeft dus niet, enkel de factuur betalen. Indien je geen lid wil blijven, neem je best
contact op via info@crossing-vissenaken.be .
Opgelet : de factuur wordt verstuurd naar het mailadres opgegeven bij de inschrijving.
Op 22 mei 2021 zullen de inschrijvingen openstaan voor nieuwe leden en uiteraard kunnen we dan niet meer
garanderen dat onze eigen leden nog plaats zullen hebben in één van onze teams. Dus wil je ook volgend
seizoen bij CRV blijven spelen, gelieve het inschrijvingsgeld voor deze datum te vereffenen.
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 inschrijving.
Nieuwe leden dienen zich te registreren via
De link is te vinden op onze website https://www.crossing-vissenaken.be/ hrijvingsgeld bedraagt 200 Eur.
(185 Eur 2e kind – 170 Eur 3e kind)
Omwille van de Corona inactiviteit doen wij als club een inspanning om de bestaande leden te compenseren.
Elke categorie zal z’n eigen tarief van lidgeld hebben en dit in verhouding van de inactiviteit t.o.v. het
betaalde lidgeld van vorig seizoen.

Nieuwe leden :

240 Eur (2e kind -15 Eur; 3e kind -30 Eur)

Bestaande leden :

Categoriën tot 2007 (geboren na 2007) : 125 Eur
Categoriën vanaf 2007 (geboren voor 2008) : 105 Eur
Community categorie (reserven, G-sport, Wandel) : 65 Eur
Korting 2e en 3e kind is hier niet van toepassing.

Kledij voor nieuwe en bestaande leden wordt door jullie zelf besteld en betaald in de Macron Store.
In dit bedrag is inbegrepen :






inschrijving + verzekering KBVB
club attenties doorheen het jaar
50% kostprijs op de clubkledij (bestaande leden)
100% kostprijs op de clubkledij (nieuwe leden)
clubkousen en gebruik wedstrijdkledij

