Zalen
Gemeenschappelijke sporthal Kraainem
Patronaatstraat, 1950 Kraainem
De Lijn Bus 318 410 531 554 Stop Kraainem Bricout

Europese School Brussel II
Oscar Jespers Laan 75, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
MIVB bus 29 Stop Jespers
Opgelet: Toegang tot de lokalen van de school is beperkt. Als
u geen toegangskaart heeft, neem dan contact op met de
coach om te registreren.

Koninklijk Atheneum
Koninklijk Atheneum Str. 75, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
MIVB Metro Lijn 1 station Roodebeek

Kontakten
Gebruik het contactformulier op onze website om contact op
te nemen. We moedigen alle spelers en ouders aan om actief bij te dragen aan het leven en functioneren van de club.
Alle hulp is welkom!
Raad van Bestuur
De administratie van de club wordt gedaan door de Raad
van Bestuur. Zijn leden worden verkozen door de Algemene
Vergadering voor een (hernieuwbare) termijn van vier jaar.

Floorball is een leuke, snelle hockeyspel. Deze trend
sport is gemakkelijk te leren en wordt steeds populairder
in België.
Vragen?

Welkom bij
Floorball Club
Kraainem Tigers

Neem gerust contact met ons op over vrijwilligerswerk,
over potentiële nieuwe spelers of over iets anders, en
stel gerust een andere vraag over Kraainem Tigers neem gewoon contact met ons op via de website of
praat met een coach, bestuurslid, ... of uw keuze.

Voorzitter: Radek Pilar
Sekretaris: Ville Kivikoski
Penningmeester: Gavino Murgia
Janne Katajamäki
Boris Kandziora
Coaches/Teamleiders
U13: Cédric Lagrenet, Lars Skäringer
U16: Jakub Nice
U19: Anders Ericsson, Ville Kivikoski, David Hadrousek
Volwassenen: Ilkka Penttinen

www.tigerskfc.eu
Kraainem Tigers Floorball Club

@FCTigers
Laatst bijgewerkt: januari 2020

Alles wat
je moet weten
om te beginnen

Een welkomstwoord

Regelmatige oefenuren

Officiële wedstrijden

Welkom bij de Kraainem Tigers. Onze floorball club heeft tien
jaar ervaring in de Belgische floorbal-scene. Met ongeveer 75
gelicenseerde spelers hebben we vier teams die deelnemen
aan nationale competities.

Alle jeugdploegen zijn gemengde teams voor jongens en meisjes.

Al onze teams nemen deel aan nationale competities, georganiseerd door de Belgische Floorball Federatie. Zie voor meer informatie floorballbelgium.be

Onze opstelling is vrij internationaal en we zijn altijd blij met
nieuwe spelers. Ons doel is om plezier te hebben bij het serieuze spelen en we plaatsen de nadruk op de ontwikkeling van
onze jeugdteams. We hopen dat de informatie in deze folder
nuttig zou zijn voor u. Aarzel niet om ons voor meer informatie
te contacteren.

Test praktijk
U bent welkom om de sport te proberen voor een week of
twee voordat u besluit, maar wees ervan bewust dat:
• u niet verzekerd bent door de club in het geval van een blessure of een ander ongeval tijdens de training, en
• u niet aan competitiewedstrijden kan meedoen.

Lid worden
Lidgeld voor het seizoen 2019-20

KBC Brussel
IBAN: BE20 7310 4969 1556

Volwassenen (geboren 2000 of eerder): 250 EUR
Jongeren (geboren 2001 of later): 220 EUR

Voor gezinnen met meer dan één speler betaalt de eerste speler de volledige prijs en de andere spelers krijgen elk een korting van 50 EUR .

Uitrusting
Om te beginnen spelen, heb je gewoon een paar indoor sportschoenen nodig. De club heeft een aantal
basisuitrustingen beschikbaar (trui,
stick, goalie uitrusting), die alle spelers kunnen lenen voor de praktijk
en wedstrijden.

U13: Woensdag 17:45-19:00 (Europese School Brussel II)
U16: Woensdag 18:45-20:30 (Europese School Brussel II)
U19+VV:

Dinsdag, 19:00-20:30 (Kraainem)
Donderdag, 20:00-21:30 (Koninklijk Atheneum)

September tot juni, behalve school vakanties.

Licentie
Je hebt een licentie nodig om competitiewedstrijden te spelen. De
licentie wordt geldig een week nadat deze is geregistreerd, dus
middernacht tussen vrijdag en zaterdag is de normale deadline.
Om een licentie te registreren, hebben we de volgende gegevens
nodig (stuur ze gerust meteen) :
Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Stad:
Geboorteplaats (zoals vermeld in paspoort):
Nationaliteit:

Gegevensbescherming
We hebben uw toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens
op te slaan en te verwerken (en bij voorkeur om foto's uit praktijk
en wedstrijden op onze website en sociale media te publiceren).
Druk het toestemmingsformulier van onze website af, vul het in
en onderteken en scan en stuur het of geef het ingevulde formulier over aan iemand in het bestuur of aan je coach.

Gedragscode
Het naleven van bepaalde waarden en fair-play zijn belangrijke
onderdelen van de filosofie van onze club.
Onze club heeft twee hoofddoelstellingen. Allereerst zal het leuk
zijn floorball te spelen en ten tweede willen we dat de Club succesvol is in zijn wedstrijden en competities. Deze doelstellingen
kunnen alleen bereikt worden door een voorbeeldig gedrag van
alle betrokkenen. We willen dan ook dat de Kraainem Tigers geassocieerd worden met een hoge ethiek, respect en fair play. Dit
is de reden waarom we een gedragscode hebben gedefinieerd.
Lid zijn houdt in dat jij zich bewust bent van onze gedragscode en
dat jij zich eraan houdt. Lees het hier alstublieft: http://
www.tigerskfc.eu/en/teams/code-of-conduct-27313025!

Meer spelers
Nieuwe spelers zijn welkom om contact met ons op te nemen
via tigerskfc.eu - vertel het alstublieft!

Beschermende bril
Gedurende officiële wedstrijden zijn beschermende brillen verplicht voor spelers onder
14 jaar oud en we promoten het gebruik van
een beschermende bril voor alle spelers. We
hebben een kleine voorraad van dergelijke
brillen voor back-updoeleinden, maar van
alle spelers in kwestie wordt verwacht dat ze
een eigen hebben en ze naar de praktijk en
wedstrijden meebrengen. Neem contact op met het bestuur als
u hier vragen over heeft.

Vrijwilligers
Er is altijd ruimte voor meer vrijwilligers die klaar zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor een ploeg, gerelateerd aan wedstrijden en / of de praktijk en met de juiste introductie en begeleiding van degenen die deze taken al doen. Praat met het bestuur of met de coach van je ploeg.

