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Geachte ouders/verzorgers,



Wij van LauraHopelCombinatie (LHC) vinden het mooi en een eer dat u en uw kind voor onze
voetbalclub heeft gekozen en heten u bij deze van harte welkom bij onze “Familieclub” LHC!

* Inschrijfprocedure

 (HoeWatWaarWanneer);
 Uw kind mag van LHC 2 weken komen ‘proeftrainen’ (=Gratis!) om te zien of hij/zij het voetbalspelletje
en/of onze club wel ziet zitten!
 Geef svp bij de heer Rene Rouschen meteen bij aanvang door dat uw kind bij LHC aan het
‘proeftrainen’ is of hiermee wil gaan beginnen, zodat hij/zij zsm in het voor hem/haar bestemde
jeugdteam ingedeeld kan worden! (Info: Rene Rouschen: 0611150855  r.rouschen@home.nl)
 Mocht u uw kind hierna als LHClid willen aanmelden, kan dit uitsluitend op MAANDAG tussen 19.00
en 19.30 uur

bij dhr. A. Obstetar (LHCLedenadministratie) / Wackerstraat 69 te Eygelshoven / T:
0455351682 / Email: andreobstetar@ziggo.nl). Neem hierbij € 13,00 contant inschrijfgeld mee.
 U ontvangt aldaar een LHCinschrijfformulier met bijbehorende machtiging om de LHCcontributie
maandelijks per incasso te betalen (Contributie jeugdleden = € 11, per maand) !
 Aanmelding van nieuw LHClid bij de KNVB gebeurt vervolgens pas nadat dhr. Obstetar in het bezit is
van:
1) volledig ingevuld inschrijfformulier;
2) volledig ingevulde (contributie) machtiging;
3) eenmalig € 13,00 inschrijfgeld contant;
4) een Pasfoto (= alleen bij nieuw lid ouder dan 10 jaar!);
5) nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen een kopie van hun geldig legitimatiebewijs (incl. pasfoto) te
overleggen!;
6) Bij een overschrijving van een andere club naar LHC moet de speler in het digitale sportlinkbestand
vrijgegeven zijn door zijn/haar voorgaande club.

 Let wel:

Zolang uw kind nog geen officieel LHC en/of KNVBlid is, mag hij/zij ook nog geen
officiële wedstrijden voor LHC spelen !!

* Overige Informatie :
 De LHCJeugdtrainingen vinden plaats op maandag t/m donderdag (aanvangstijden per team staan op
onze LHCsite en/of zijn na te vragen bij de jeugdleiders en/of bestuursleden!).

 Uw kind ontvangt bij iedere wedstrijd van LHC een LHCwedstrijdshirt. Voetbalschoenen, sokken, korte
broek, traingspak en/of scheenbeschermers dient hij/zij echter ZELF aan te schaffen!

* LHCJeugdbeleid in ‘Vogelvlucht’ :
 Bij de F en Eteams worden de kinderen naar leeftijdscategorie (Geb.jaar!) ingedeeld!
 Vanaf de Dteams (en hoger) worden de kinderen naar hun eigen ‘voetbalniveau’ ingedeeld!
 Fteams spelen 7 tegen 7 in de Fair Play competitie. Dit bestaat uit een klein uitgezet veld, zonder
scheidsrechter en het publiek op afstand.
 Eteams bestaan normaliter uit maximaal 10 jeugdspelers en spelen 7x7 op een ½ veld!
Vanaf de Dteams spelen de teams 11 tegen 11 op een heel voetbalveld!
 Bij F/Eteams met 10 spelers bestaat de kans dat (extra/aanvullende) nieuwe spelers nog even
moeten wachten met wedstrijden meespelen op zaterdag! Trainen bij het betreffende team mag
uiteraard wel!

Bij vragen en/of voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen (zie info beneden)!
Met sportieve groet,
LHC(Jeugd)Bestuur

 

PS: Kijk voor meer info gerust op onze eigen LHCwebsite: www.laurahopelcombinatie.nl
* LHCinfo :
Ron Rouschen
JosephinaMichel
Rene Rouschen
Paul Eschweiler
Micha v.Leeuwen
Andre Obstetar
LHCkantine
Ron Laven
Allesandro
di Giulio

Jeugd: jeugdvoorzitter
Jeugd: Activit.comm/Meisjes
Jeugd: Tech./Indeelcomm.
Jeugd: penningmeester
Jeugd: Secretaris
LHCLedenadm. / Wackerstr.69
Kantine
LHCWebbeheer
LHCVoorzitter

0643372582
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0611150855
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0653886764
0455351682
0455351864
0647394374
0643620534

ronrouschen@ziggo.nl
familiemichel@ziggo.nl
r.rouschen@home.nl
p.eschweiler@gmail.com
micha1972@live.nl
andreobstetar@ziggo.nl
webredactie@laurahopelcombinatie.nl
alessandro.digiulio1973@gmail.com

