
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hulste, 29-04-2022 
  
Beste speler, 
Beste ouders, 
 
Na twee seizoenen van kommer en kwel door de covid-19-pandemie, hopen we eindelijk terug op 
een normaal seizoen waarbij we weer volop kunnen genieten van een leuke pot voetbal met alles 
wat erbij hoort.  
 
Voor volgend seizoen hebben wij een nieuw team jeugdcoördinatoren die de fakkel overnemen van 
Jef en Francis. Vanaf heden zullen Wim Rosseel en Steve Vanrenterghem het aanspreekpunt zijn 
voor alles wat de jeugd aangaat. Wij zijn ervan overtuigd dat hun enthousiasme en inzet een 
pluspunt zullen betekenen voor onze club. 
 
Om de start van het nieuwe seizoen optimaal te kunnen voorbereiden organiseren wij terug een 
inschrijvingsdag voor de jeugdploegen en dit op 13/05 en 20/05 vanaf 18:00h in onze kantine. 
Uw trainer en/of afgevaardigde zullen u op dat moment informatie geven over de aanvang van de 
trainingen. Het is van groot belang dat u uw kind op die datum inschrijft, gezien de samenstelling 
van de diverse ploegen zal worden opgemaakt in functie van het aantal ingeschreven spelers.  
Ook voor de bestelling van de uitrustingen is het belangrijk dat u op een van deze dagen langs 
komt, zodoende kan de kledij gepast worden en op tijd besteld worden.  
Spelers die niet inschrijven riskeren geschrapt te worden van de ledenlijst, met bijkomende 
kosten tot gevolg indien deze toch opnieuw willen aantreden bij de aanvang van het seizoen. 
 
Het lidgeld voor volgend seizoen bedraagt 200,00 € voor alle jeugdreeksen vanaf U7. 
 
 In dit lidgeld zijn 1 paar kousen, 1 voetbalbroekje, 1 Training Top Chelsea  + 1 Winter 
trainingsbroek (Pants slimfit) inbegrepen.  
Voor gezinnen met meerdere spelers geldt een korting van 25€ per bijkomende speler. 
 
 
De betaling van het lidgeld kan uitsluitend geschieden via overschrijving op rekening van Hulste  
Sportief – nummer BE 88 4647 1226 0141 en dit uiterlijk vóór 15/08/2022. Spelers die hun 
lidgeld betalen voor 01/07/22 kunnen genieten van een korting van 10€  
 
Alvast veel speel- en kijkgenot toegewenst voor het komende seizoen. 
 
 Het bestuur. 
 
  

Voetbalclub 

HULSTE SPORTIEF 
VZW   - KBVB – 3972 
BTW  0524.248.673  - KBC : BE 88 4647 1226 0141 
 

Voorzitter : 
DECOCKER Romain 
Brugsestraat 100 – 8531 HULSTE 
Tel. 0475/81.93.22 

Secretaris – Gerechtigd correspondent : 
COOL Christ 
Zwaluwenlaan 35 – 8531 HULSTE 
GSM. 0496/833.477 

Terrein : 
Tieltsestraat – 8531 HULSTE 
Tel. 0496/49.70.40 
Jeugdcoördinator : 
Wim Rosseel : 0497/45.43.10 
Steve Vanrenterghem: 
0470/01.23.23 
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