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Beste lid van ‘ZVK Den Toog Opvelp’ 

 

Om te beginnen wenst het bestuur je een leuk en sportief seizoen 2022-2023. 

Wij vragen een éénmalige bijdrage van 50 EUR voor nieuwe spelers/speelsters. 
Aan zaalvoetballen zijn er nu eenmaal ieder jaar kosten verbonden: inschrijving van spelers en ploegen, 
betaling van de scheidsrechters, van de zaal, enzovoort… 
In ruil voor deze bijdrage ontvang je een voetbaltas en T-shirt van ZVK Den Toog Opvelp vzw. 

 

Wij vragen dan ook om zo spoedig mogelijk 50,00 EUR over te schrijven op rekeningnummer 
BE85 7343 0911 9306 met vermelding van je volledige naam. 
Opgelet: Pas na ontvangst van deze bijdrage zullen wij over gaan tot je inschrijving. Dit houdt in dat je van zodra 
deze 50 EUR betaald is, kan gaan zaalvoetballen. 

 
Om de jaarlijkse uitgaven te kunnen betalen, organiseren we ieder jaar een aantal evenementen 
waaronder Opvelp kermis en de Mosselfeesten. Je steentje bijdragen op deze evenementen (en je er 
ondertussen amuseren) is dan ook de kern van onze club! 
Wij zijn dan ook van mening dat wanneer elk lid even zijn/haar handen uit de mouwen steekt op deze 
dagen hij of zij kosteloos mag zaalvoetballen. Nodig bovendien enkele vrienden of familie uit om aan 
de toog te hangen tijdens de kermis of om een mossel te komen eten op onze Mosseldagen. 

 

Jaarlijks Eetfeest 
Jaarlijks organiseert de club bovendien haar legendarisch en gratis eetfeest. Kom je helpen op één van 
onze evenementen, dan kan je samen met je partner (en kroost) kosteloos komen genieten op deze 
leuke dag. Dit etentje vindt altijd plaats na het voetbalseizoen. 
 
GDPR 
Zonder tegenbericht gaat u na betaling van het lidgeld automatisch akkoord met de privacyverklaring 
van ZVK Den Toog Opvelp in het kader van GDPR/AVG, terug te vinden op www.zvkdentoog.com/gdpr. 
 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur 

 

 

INSCHRIJVINGSSTROOKJE 
 

Naam en voornaam speler/speelster: ……………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Telefoon- of GSM-nummer: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 


	Jaarlijks Eetfeest
	INSCHRIJVINGSSTROOKJE

