
Beste ouders 

 

Van KRC kreeg ik onderstaande mail. Ik stuur hem graag naar jullie door. Hopelijk 

kunnen de echte liefhebbers een ticket bemachtigen! 

Het voetbalseizoen is volop bezig en we naderen reeds een vervroegde winterstop omwille van 

het WK in Qatar. 

Aangezien we nog enkele thuiswedstrijden voor de boeg hebben vooraleer het WK start, 

willen wij graag de Genkse schooljeugd uitnodigen voor een leuke voetbalavond in de Cegeka 

Arena. 

Graag nodigen wij dan ook alle kinderen van jouw school uit (met mama en papa) en 

zijn de meesters, juffen & ondersteunend personeel uiteraard ook van harte welkom! 

Praktische info: 

Over welke wedstrijden gaat het? 

We bieden momenteel 2 wedstrijden aan, nl. 

KRC Genk – KV Kortrijk op zaterdag 8 oktober, aftrap om 16u 

KRC Genk – KV Mechelen op vrijdag 28 oktober, aftrap om 20u45 

Hoe kan men zich inschrijven? 

Graag vragen we of de scholen dit aanbod willen communiceren aan de ouders. Zodat zij zich 

vervolgens via de school kunnen inschrijven. We vragen dat de scholen het excel formulier 

invullen zodat wij een duidelijk overzicht hebben van de inschrijvingen. 

Wil je inschrijven: vul dan onderstaand antwoordstrookje in vóór dinsdag 4 oktober! 

Hoeveel tickets kan een leerling krijgen? 

Er is een keuze tussen 2 of 3 tickets. 

Wat zijn de kosten? 

Er zijn geen kosten verbonden aan dit aanbod. De tickets worden gratis aangeboden door 

KRC Genk. 

Waarom moet men een e-mailadres opgeven? 

In aanloop van de wedstrijd kan het zijn dat er relevante wedstrijdinformatie dient verspreid 

te worden. 

De club kan op deze wijze rechtstreeks communiceren met de personen die naar de wedstrijd 

komen. 

Waar krijgt men de tickets? 



Op basis van de geregistreerde namen zullen tickets klaar gelegd worden. 

Deze kunnen op de dag van de wedstrijd worden afgehaald aan de balie in Goalmine. 

Goalmine ligt vlakbij onze gloednieuwe fanzone, aan de zuidzijde van het stadion. 

We hopen dat we jullie allemaal massaal mogen ontvangen in de Cegeka Arena! 

Met sportieve groeten 

 

Robin Godderie 

Operations manager 

+32(0)495162839 

+32(0)89212243 

Robin.Godderie@krcgenk.be 

Stadionplein 4, 3600 Genk 

www.krcgenk.be 
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