CRV NEWS
Crossing Vissenaken
Seizoen 2019-2020

Mei 2019

Evenementen mei 2019
01/5 :

CRV tornooi U6 tot U13

03/5 :

CRV tornooi U17

04/5 :

CRV tornooi U15

11/5 :

G-sportdag Houtemveld

19/5 :

Triatlon Sportief Vissenaken

25/5 :

Community Day met BBQ

Meer informatie over de evenementen en onze club kan je steeds vinden op onze website :
www.crossing-vissenaken.be

Beste speler,
Beste ouder,
Beste supporter,
De tijd vliegt snel, er is bijna terug een voetbaljaartje achter de rug. Dat vieren we naar
jaarlijkse gewoonte met onze Community Day . Op deze dag wordt G- of community voetbal
naar voor geschoven. Maar ook andere toffe activiteiten voor jong en oud passeren weer de
revue. Kortom, een dag om naar uit te kijken.
April 2018

Met blijdschap kunnen we nu vooruitblikken naar het komende voetbalseizoen. Alle ploegen
hebben reeds hun trainer en begeleider toebedeeld gekregen . Dit zorgt voor continuïteit
naar het bewandelen van het pad dat we zijn ingeslagen . Meer info hierover kan u op onze
website www.crossing-vissenaken.be vinden.
Bij deze hopen wij ook dat onze leden en supporters onze keuze van gewestelijk voetbal in zo
goed mogelijke omstandigheden weten te appreciëren en er samen met ons verder tegenaan
gaan.
Met fiere groeten
Het bestuur

Inschrijvingsdagen CRV leden
U15 tot U17 op 7 en 9 mei
U6 tot U13, CP en Ladies op 15 ,17 en 22 mei
Senioren, reserven en U21 op 16 mei
Wandelvoetbal op 25 mei

van 18u tot 20u
van 18u tot 21u
19u30
van 13u tot 17u

Inschrijving : info

De inschrijvingsdagen gaan deze keer anders verlopen. Wie zich bij CRV goed voelt en ook
volgend jaar bij onze club wil spelen, dient zich best in de voorrangsperiode in te schrijven.
April 2018

Onze eigen leden hebben voorrang tot eind mei om zich te kunnen inschrijven voor volgend
seizoen. Vanaf 25 mei 2019 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 zeker deze maand in. Omwille van het
kunstgrasproject zullen er zeker nieuwe spelers van buitenaf bij ons willen komen spelen.
Nieuwe spelers die zich momenteel aandienen worden op de CRV wachtlijst gezet tot 25 mei
2019. Als je u als huidig lid uitschrijft en nadien toch bij CRV wil blijven kom je ook op de
wachtlijst te staan en betaal je de extra kost van inschrijving (20€).
Wie inschrijft dient ook ter plaatse te betalen. Dit kan zowel cash als met Bancontact. Wanneer
de betaling OK is ,zal er pas een kledijbestelling volgen . Op dat moment zal ook het
huishoudelijk reglement meegegeven worden.

Inschrijvingsgeld bedraagt 200 Eur.

(185 Eur 2e kind – 170 Eur 3e kind)

In deze prijs is inbegrepen :
 clubtraining (zelfde als vorig seizoen) of blauwe clubhoodie of winterfleece
 clubkousen
 T-shirt (indien inschrijving voor 26 mei 2019 )

Keuze uit andere club items tegen betaling.

ACTIVITEITEN COMMUNITY DAY 25 MEI 2019

April 2018

Street Soccer Belgium

Ampu voetbal

Wandelvoetbal

CP voetbal

Green Stars

De Lustige Trappers

Wandelclub SOS Vissenaken

Vanaf 17u is er mogelijkheid tot BBQ.
Inschrijven voor 22 mei 2019
Via bestelformulier zie achterflap of via website

Kidsmenu aan € 12 (kipfilet & chipolatta)
Volwassenmenu aan € 16 (kipfilet & BBQ-worst & rundsbrochette).
Dit alles voorzien van garnituur en sauzen.

Iedereen welkom !

Gelieve de ingevulde strook af te geven aan Vera Hendrickx of je begeleider voor 22 mei 2019
Betalen enkel op 25 mei 2019 aan de kassa.

Naam : ………………………………………………………………...................................................………………………………………………………………………

Bestelformulier BBQ

