RKHBS
Gaffelhof 32
6418 KC Heerlen
Heerlen, 08-05-2018
Beste (ouders/verzorgers van) jeugdleden,
Het einde van het seizoen nadert en dat betekent dat er weer een aantal zaken rondom de kleding
en het kledingfonds geregeld moeten worden. Onderstaand ziet u die allemaal op een rijtje staan.
Inlevering van kleding en sporttas bij stoppen als jeugdspeler
Als uw kind na dit seizoen niet meer bij de jeugdafdeling van RKHBS voetbalt omdat hij/zij overstapt
naar de seniorenafdeling, naar een andere vereniging of stopt met voetballen dan verzoeken wij het
showpak en de sporttas in te leveren bij RKHBS op zaterdag 2 juni tussen 15 en 16 uur. Mocht dit
tijdstip voor u niet haalbaar zijn neem dan contact op met Jeanne van Eijsden voor het maken van
een andere afspraak. Dit kan via jeannevaneijsden@home.nl of 06-10952153.
Omruilen van de sporttas bij overgang van JO13 naar JO15
Omruilen van de rugzak voor een sporttas bij de overgang van de JO13 naar de JO15 kan op zaterdag
2 juni tussen 15 en 16 uur in de kantine van RKHBS.
Showpak te klein geworden?
Is het showpak te klein geworden dan kun je dit inruilen voor een andere maat op zaterdag 2 juni
van 15 tot 16 uur in de kantine van RKHBS.
Inleveren spaarkaarten Plus
Op zaterdag 2 juni kunnen tussen 15 en 16 uur de volle Plus spaarkaarten ingeleverd worden. Elke
ingeleverde spaarkaart levert u 4 euro korting op voor de voor het seizoen 2018-2019 te betalen
bijdrage voor het kledingfonds. De resterende bijdrage kan op 2 juni betaalt worden of gestort
worden op het rekeningnummer van RKHBS onder vermelding van de naam van uw kind (NL29INGB
000 21 44 750).
Eigen bijdrage kledingfonds 2018-2019
De eigen bijdrage voor het kledingfonds van 18 euro voor het seizoen 20018-2019 kan op 2 juni 2018
contant betaald worden in de kantine van RKHBS of voor 15-08-2018 gestort worden op de rekening
van RKHBS (NL29INGB 000 21 44 750) onder vermelding van de naam van het kind.

Met vriendelijke groet,
Danielle Voragen
Secretaris RKHBS

Jeanne van Eijsden
namens de kledingcommissie

