Basket Willebroek – jeugd (lidgelden seizoen 2017-2018)
Het lidgeld voor volgend seizoen werd als volgt vastgelegd:
Categorie
Premicroben
Lage borden
Hoge borden provinciaal of gewestelijk
Cadetten meisjes provinciaal
Landelijke ploegen

lidgeld
220 euro
260
280
330
330

Vanaf het 2de kind is er nog steeds een korting van 20 euro op het vermelde bedrag.
Het lidgeld dient betaald te worden, alleen via overschrijving op het rekeningnummer van de
club BE21 8002 2551 7503 met vermelding van “lidgeld + naam van de speler/speelster”. Let
ook op dat het bedrag betaald wordt voor 31 juli 2017. Indien het bedrag niet op de rekening
staat voor die datum kan de speler/speelster niet trainen noch spelen. En ook dit nog: niet
betaald voor 31 juli betekent een verhoging van het lidgeld met 30 euro.
In dit lidgeld is inbegrepen:
1. Aansluiting bij de VBL (Vlaamse Basket Liga)
2. Verzekering tegen ongevallen
3. Trainingen en matchen onder leiding van gediplomeerde trainers
4. Huur sporthallen
5. Gratis toegang tot alle seniorsmatchen dames en heren (uitgezonderd de
bekermatchen)
In uitzonderlijke gevallen kan gevraagd worden om de betaling te spreiden. Hiervoor dient
voor 31 juli 2017 contact opgenomen met Rudi Huygens via mail (rudi@basketwillebroek.be) of
telefonisch (0499 740308). Dit is noodzakelijk omdat anders het lidgeld eveneens verhoogd
wordt met 30 euro.
Hoe kan je een deel van je lidgeld terugverdienen?
1. Wafelslag: hierover zal binnenkort in een aparte mail meer uitleg volgen.
2. Uw ziekenfonds voorziet ook een terugbetaling van het lidgeld. Formulieren kan je
downloaden via onze website (www.basketwillebroek.be), zoeken bij clubinfo –
formulieren.
Wel zouden we willen vragen de formulieren te bundelen en ze samen via de PA van
de ploeg te bezorgen aan een lid van het jeugdbestuur.
3. Nadat het lidgeld betaald is, krijgt ieder lid 2 bons ter waarde van 15 euro elk,
die kunnen gebruikt worden tijdens onze eetdagen.
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4. De stad Mechelen biedt ieder kind tussen 5 en 15 jaar, dat in Mechelen woont
“talentencheques” ter waarde van 50 euro aan. Deze cheques bestaan uit 2 tickets
van 20 euro en een van 10 euro. Ze kunnen gebruikt worden om een deel van het
lidgeld te recupereren. Aangezien onze club geregistreerd is als deelnemende club
aan dit project, kunnen jullie een of meerdere cheques binnenbrengen via jullie PA
bij het jeugdbestuur, waarna jullie een terugbetaling van het lidgeld zullen
ontvangen ter waarde van de ingebrachte cheques. Let op, het lidgeld dient eerst
volledig te worden gestort voor de terugbetaling kan gebeuren.
5. Wij zijn altijd op zoek naar mogelijke sponsors. Indien je een nieuwe sponsor kan
aanbrengen, wordt een percentage van het gesponsorde bedrag aan jou
terugbetaald. Gewoon contact opnemen met iemand van het bestuur en wij doen
verder het nodige.
Wij maken al graag de data voor stage en zomerkamp bekend:
Kerststage
Paasstage

:
:

27-28 en 29 december 2017
9, 10 en 11 april 2018

Zomerkamp

:

12 tot 17 augustus 2018

Tenslotte nog dit: wij zoeken nog altijd vrijwilligers die op een of andere manier willen
meehelpen aan de uitbouw van onze club of gewoon een handje willen helpen bij onze
activiteiten tijdens het jaar (eetdagen, spaghettidagen,…) Best even contact opnemen via mail
rudi@basketwillebroek.be
Het jeugdbestuur

