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VOORWOORD
Beste sportvriend(in),
PS Oostkamp is reeds volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen!
Daar onze ploeginschrijvingen bij Voetbal Vlaanderen moeten binnen zijn uiterlijk op 15 mei 2017, willen wij ook tijdig
deze infobrochure bezorgen aan onze leden. Het is namelijk op basis van het binnengekomen inschrijvingen van onze
leden, dat wij zullen bepalen met welke ploegen we inschrijven voor seizoen 17-18.
Daarom verzoeken we aan IEDEREEN om volgende zaken zeker in orde te brengen voor 10/05/17:

(1) ONLINE inschrijving (of papieren versie indienen)
(2) Betaling lidgeld

COMPETITIES
Op basis van de leden 16-17 zijn mij momenteel van plan om volgende ploegen in te schrijven voor de competitie:
Nationale Competitie
PSO I
Nationale Competitie
PSO II
Provinciale Competitie
PSO III
Kern Brugge-Oostkamp
PSO KBO
Kern Blankenberge
PSO BLA
Kern Ruddervoorde
PSO RUD
e
e
*Vanaf 20 inschrijving per competitie wordt een 2 ploeg ingeschreven.

1 PLOEG
1 PLOEG
1 PLOEG
1 of 2 PLOEG(EN)
1 PLOEG
1 of 2 PLOEG(EN)

Nationaal & Provinciaal
We zijn volop bezig met de ploegen Nationaal & Provinciaal samen te stellen. De meeste ‘huidige’ leden zijn hier reeds van op de
hoogte gesteld. Wilt u alsnog weten of u voor een bepaalde ploeg in aanmerking komt, stuur gerust een mailtje naar
info@psoostkamp.be. Het is onze bedoeling om de ploeg 4e Nationaal voornamelijk samen te stellen uit jongere spelers (U25),
terwijl de ploeg in 1e provinciale zou bestaan uit ‘oudere’ spelers (+25).

Kerncompetities
Als we voor een bepaalde ploeg veel spelers hebben voor één ploeg, maar te weinig voor twee ploegen:
• Zal de kalender bij aanvang van het seizoen doorgemaild naar iedereen zodat u op voorhand kan doorgeven op welke data u niet
kan spelen. Op deze data kunnen wij dan de beurtrol inlassen.
• Zal er rekening gehouden worden met de ‘inschrijfdatum’. M.a.w. het zullen meestal de spelers zijn die later inschreven, die in
de beurtrol zullen voorkomen.
Laat ons duidelijk zijn dat bovenstaande GEEN certitude is, maar dat hier wel zoveel mogelijk rekening zal mee gehouden worden!
Wie EERST inschrijft (formulier + lidgeld) geniet ook voordelen bij de beurtrol. Dit wil niet zeggen dat het niet zo is dat deze speler
nooit afvalt, maar een speler die inschrijft voor 10/05/17 zal bv. maar één keer afvallen t.o.v. van een speler die pas inschrijft in
november, deze zal dan bv. 3x afvallen (verhouding 1-3).

Het is ZEER BELANGRIJK dat wij uw inschrijving & lidgeld voor het nieuwe seizoen tijdig ontvangen.
PSO zal ENKEL & ALLEEN de ploeg in kwestie inschrijven als er voor deze ploeg
MINSTENS 10 INSCHRIJVINGEN BINNEN ZIJN OP 10/05/2017!!!
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HET LIDGELD
Het lidgeld voor seizoen 17-18 is bepaald op:

A
B

Nationaal en/of Provinciaal
Ploeg Kerncompetitie (Bru-Bla-Rud)

€ 100
€ 75

Indien u zowel nationaal/provinciaal speelt en ook in de kerncompetitie dient u per gekozen ploeg (inschrijving) het aangegeven
lidgeld betalen.

INBEGREPEN IN HET LIDGELD
SPEELGELEGENHEID

+
GRATIS
BON 30% KORTING
JOMA Indoor pantoffels
(bij betaling voor 10/05/17) (1)

(1) Leden die hun lidgeld na 10/05/17 betalen krijgen een korting bon van 20% korting.

NIET SPELENDE LEDEN BETALEN GEEN LIDGELD (Bestuursleden, medewerkers, trainers,…)

Bijna alle Ziekenfondsen schenken een TUSSENKOMST voor het lidgeld
bij een sportclub. Deze tussenkomsten variëren naargelang
het ziekenfonds van €15 tot zelfs €30.
Neem hier zeker contact voor op met uw ziekenfonds!!
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HET BELANG VAN TIJDIG INSCHRIJVEN / LIDGELD BETALEN
WIE TIJDIG INSCHRIJFT = LIDGELD BETALEN + INSCHRIJVINGSFORMULIER INDIENEN

• HEEFT VOORKEUR BIJ DE SAMENSTELLING VAN DE PLOEGEN (KERNCOMPETITIES)
• KRIJGT EEN BON VAN 20% of 30% KORTING OP JOMA PANTOFFELS

DE UITRUSTING
Men respecteert steeds de clubuitrustingen: neem niets mee naar huis tenzij het gevraagd wordt en leg steeds alle
kledij, mooi open gespreid (sokken niet in een knotje), tezamen op een centrale plaats in de kleedkamer.
Zie ook: Gedragscode PSO
Voor de ploegen nationaal en provinciaal wordt een vaste persoon aangeduid om de uitrusting te wassen.
Voor de kernploegen wordt er gekeken voor een vaste persoon om de uitrusting te wassen. Wordt deze persoon niet
gevonden, dan wordt er gewerkt met een beurtrol onder ALLE spelers.
Leden die gratis sportmateriaal ontvangen van PS Oostkamp, dienen dit materiaal ook te dragen op de activiteiten en
wedstrijden.

AFGEVAARDIGDE
PSO probeert voor elke ploeg een vaste coach en afgevaardigde te voorzien. Kent u iemand die afgevaardigde wil zijn bij
één van onze ploegen, laat dit weten via een mailtje naar info@psoostkamp.be.
Een afgevaardigde:
• Hoeft geen lidgeld te betalen (ook geen verplichte afname van tombolaloten)
• Wordt aanzien als volwaardig lid van PSO (voordelen lid + verzekerd)
• Moet minstens 18 jaar oud zijn
• Wordt voorzien van het nodige sportmateriaal (trainingsjas of polo of….)

GEDRAGSCODE EN BEPALINGEN LIDMAATSCHAP
Alle leden dienen kennis genomen te hebben van, en zich akkoord te verklaren met de gedragscode en de bepalingen
lidmaatschap.
GEDRAGSCODE: Zie www.psoostkamp.be
BEPALINGEN LIDMAATSCHAP:
• Het lidgeld dient betaald te zijn vooraleer men effectief kan aantreden
• Elk lid, tenzij niet speelgerechtigd, krijgt (op jaarbasis) speelgelegenheid
• Elk lid krijgt gelegenheid om te trainen
• Men dient de gedragscode te kennen en na te leven (www.psoostkamp.be)
• Tombola 2018: VERPLICHTE afname van 20 loten aan € 2,50 per lot
• Geen verplichte afname van sportmateriaal
• Activiteiten PSO: Aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld
• Opmerkingen kunnen steeds gemeld worden bij een bevoegd comité, secretaris, voorzitter of jeugdcomité.
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