
ABONNEMENT SEIZOEN 2020-2021  
 

Volgend seizoen zal de inkomprijs voor een competitie wedstrijd van het eerste elftal 10 € 
voor een staanplaats en 12 € voor een zitplaats bedragen. De inkomprijs voor de eerste dames 
ploeg (eerste provinciale) en beloften wedstrijden is 5 €. De inkomprijs voor de P4 en tweede 
dames ploeg en jeugd is 3€. De inkom voor kinderen jonger dan 16 jaar blijft gratis.  
De prijs van het abonnement bedraagt 120 € voor een staanplaats en 150 € voor een zitplaats.  
 
Door het nemen van een abonnement realiseert u een besparing van 30 € op de 15 
competitiewedstrijden die op K.O.S.C. Wijgmaal zullen plaatsvinden. Bovendien vermijdt u 
prijsverhogingen voor bepaalde wedstrijden. Maar er is meer, door de STELLA ACTIE krijgt u 
10 gratis Stella’s in de kantine bij elk abonnement. Dat is een bijkomende besparing van 22 €.  
 

Door de coronacrisis heeft het clubbestuur beslist om nog een extra kaart van 
10 gratis Stella’s toe te voegen bij aankoop van een abonnement. Totale 
besparing van 44€ 
 
Wedstrijden waarvoor het abonnement geldt:  
Alle competitie thuiswedstrijden van de eerste elftallen – mannen & vrouwen 
Alle competitie thuiswedstrijden van de jeugd & beloften  
 
Vallen NIET onder het abonnement:  
Vriendschappelijke en oefenwedstrijden.  
Wedstrijden voor de Beker van België.  
Wedstrijden van een eventuele eindronde.  
 
Om organisatorische redenen vragen we om in te tekenen op een abonnement voor 31 juli 
2020. Dit kan door onderstaande strook ingevuld af te geven in de kantine of via  de website 
van de club en Email aan danyverhaegen@skynet.be. 
De betaling dient te gebeuren liefst per overschrijving op nummer BE71 8002 2851 1769 of 
contant op het ogenblik dat het abonnement wordt overhandigd (ten laatste bij de eerste 
thuiswedstrijd).  

 
 
NAAM : .........................  
GEBOORTEDATUM: .../ .../....  
ADRES : ...........................................  
E-mail : ............................................  
HANDTEKENING .........................................  
Wenst in te tekenen op een staanplaats/zitplaats* abonnement voor het seizoen 2020-2021. 
 * Schrappen wat niet past 
 
 
 BTWnummer : BE 0430.469.469 Bankrekeningen : AXA BE71 8002 2851 1769 


