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Lo-Reninge, 10 april 2021 

Geachte heer, geachte mevrouw 
Beste voetballer 

Teruggave deel lidgeld ten gevolge van Corona 

We komen aan het einde van een uitzonderlijk voetbalseizoen. Na een voorzichtige opstart in de zomer, ging alles terug op 
slot begin november. Voor de kleinsten kon een heropstart terug gedeeltelijk vanaf december. 
Onze club heeft er alles aan gedaan om de Corona-maatregelen strikt te volgen om alles wat mogelijk was zo veilig mogelijk 
te organiseren. 
 
We hebben ons week na week en soms zelfs dag na dag, moeten aanpassen aan alweer nieuwe voorschriften, protocollen 
enz. 
Helaas is het niet geworden wat we ervan verwacht hebben, daarom hebben we met het bestuur beslist om een 
gedeeltelijke terugbetaling te doen van het betaalde lidgeld van het voorbije seizoen, hieronder vind je per categorie de 
bedragen. Een volledige terugbetaling is helaas niet mogelijk, wij hebben heel wat vaste kosten, o.a. de inschrijving en 
verzekering via de Belgische voetbalbond, vergoeding van trainers, onderhoud terrein enz. 
Het bedrag zal teruggestort worden op de bankrekening waarmee het lidgeld werd betaald. 

Een aantal leden heeft tot op heden zijn lidgeld nog niet betaald, zij zullen eerstdaags een aanmaning ontvangen, om 
alsnog het verschuldigde saldo te vereffenen. 

Je hebt ook recht op terugbetaling van een stukje van je lidgeld via je mutualiteit (inschrijvingsgeld sportvereniging) 
daarvoor heb je het bewijs nodig dat je lidgeld betaald werd. Misschien heb je dit al gedaan, indien niet, mag je een mail 
sturen naar info@jvloreninge.be , dan bezorgen wij jou het nodige attest. 

U6 t.e.m. U13 € 20,00 

U15 € 25,00 

U17 € 30,00 

U21 en seniores € 55,00 

 

Als bestuur wensen wij alle ouders, spelers en medewerkers uitdrukkelijk te danken voor hun flexibiliteit en trouw aan 
onze club.  
Wij hopen op een normale start van het nieuwe voetbalseizoen 2021-2022 zodat alle spelers hun favoriete sport zorgeloos 
kunnen beoefenen en dat de ouders aan de zijlijn kunnen supporteren.  
Wij zullen jullie ook met open armen terug ontvangen in onze kantine! 

Sportieve groeten vanwege het bestuur en jeugdcoördinator: 
Marc Piepers, Patrick Deraeve, Jan Beeuwsaert, Danny Snick, Christine Gombeer, Hilde Eeckhout, 
Annick Vanneste, Frederik Torreele en Lieve Castryck 
TVJO Franky Pattyn 
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