
  

Eetdagen 1 
24 en 25 november 2018 

Kerstmarkt De Poutrel 
16 december 2018 

27 en 28 december 2018 

Eetdagen 2 
23 en 24 februari 2019 

8-9-10 april 2019 

Eet- en drankstand Disteling  
1 mei 2019 

11-16 augustus 2019 

 
 
 
 

Check regelmatig onze website voor nuttige 
info, je kan er ook interessante links, 
emailadressen en telefoonnummers 
terugvinden. 

 

Voor de verdere uitbouw van de 

club en de ondersteuning van de 

huidige werking… 

 Tafelverantwoordelijken 

(invullen wedstrijdboek en klok 

bedienen) 

 Ploegafgevaardigden 

 Clubrefs 

 Vrijwilligers bij events 

 Sponsors 

 Betrokken en positieve 

supporters 

 … 

Info seizoen 

2018-2019 

Belangrijke data Wij hebben u nodig… 

Kerststage *  

Paasstage *  

Zomerkamp   **

jef_smet@hotmail.com
Text Box
*    Premicroben, Microben en Benjamins**  Premicroben, Microben, Benjamins en Pupillen*** Miniemen

jef_smet@hotmail.com
Text Box
Zomerkamp ***4-9 augustus 2019 



 

 Prijs: 270,00 euro  

 Bij betaling voor 31 juli 2018: 

220,00 euro 

 Overschrijven:  

BE21 8002 2551 7503 

 Mededeling: “lidgeld + naam 

speler” 

 Vanaf tweede spelend lid: 

20,00 euro onmiddellijke 

korting (zelf verrekenen) 

 Afbetalingsplan: alleen 

mogelijk bij schriftelijke 

aanvraag voor 15 juli 2018 aan 

rudi.hu@basketwillebroek.be 

 Aansluiting  

 Ongevallenverzekering 

 Trainingen/matchen 

 Gediplomeerde coaches 

 Huur sportzalen 

 Toegang tot alle 

seniorsmatchen  

uitgezonderd bekermatchen 

bij seniorsmatchen voor 

familieleden jeugdspeler 

 

 

Inbegrepen Lidgeld gedeeltelijk 
terugverdienen 

 Actieve deelname wafelslag 

 Formulieren ziekenfonds 

(downloaden via de website 

en bezorgen aan 

ploegafgevaardigde) 

 Ontvangst van 2 bons van 

15,00 euro voor onze 

eetdagen 

 Talentencheques inwoners  

5-15 jaar in stad Mechelen 

(2*20,00 + 1*10,00 euro) 

Cheques binnenbrengen bij 

de ploegafgevaardigde en 

nadien gebeurt de 

terugbetaling (niet zelf 

verrekenen) 

 Aanbrengen nieuwe 

sponsors (% gesponsorde 

bedrag terugbetaald), 

contacteer 

rudi.hu@basketwillebroek.be 

 10-beurtenkaart als toegang 

Lidgeld Premicroben U8 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=K0aXcWrC&id=90F35E4DDC439223A9E0012574F56FE31FA78280&thid=OIP.K0aXcWrCGHLR1i0H4SKhkQHaB9&q=basket+vlaanderen&simid=608002869829829211&selectedIndex=0


 

 Prijs: 310,00 euro  

 Bij betaling voor 31 juli 2018: 

260,00 euro 

 Overschrijven:  

BE21 8002 2551 7503 

 Mededeling: “lidgeld + naam 

speler” 

 Vanaf tweede spelend lid: 

20,00 euro onmiddellijke 

korting (zelf verrekenen) 

 Afbetalingsplan: alleen 

mogelijk bij schriftelijke 

aanvraag voor 15 juli 2018 aan 

rudi.hu@basketwillebroek.be 

 Aansluiting  

 Ongevallenverzekering 

 Trainingen/matchen 

 Gediplomeerde coaches 

 Huur sportzalen 

 Toegang tot alle 

seniorsmatchen  

uitgezonderd bekermatchen 

bij seniorsmatchen voor 

familieleden jeugdspeler 

 

 

Inbegrepen Lidgeld gedeeltelijk 
terugverdienen 

 Actieve deelname wafelslag 

 Formulieren ziekenfonds 

(downloaden via de website 

en bezorgen aan 

ploegafgevaardigde) 

 Ontvangst van 2 bons van 

15,00 euro voor onze 

eetdagen 

 Talentencheques inwoners  

5-15 jaar in stad Mechelen 

(2*20,00 + 1*10,00 euro) 

Cheques binnenbrengen bij 

de ploegafgevaardigde en 

nadien gebeurt de 

terugbetaling (niet zelf 

verrekenen) 

 Aanbrengen nieuwe 

sponsors (% gesponsorde 

bedrag terugbetaald), 

contacteer 

rudi.hu@basketwillebroek.be 

 10-beurtenkaart als toegang 

Lidgeld Microben U10 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=K0aXcWrC&id=90F35E4DDC439223A9E0012574F56FE31FA78280&thid=OIP.K0aXcWrCGHLR1i0H4SKhkQHaB9&q=basket+vlaanderen&simid=608002869829829211&selectedIndex=0


 

 Prijs: 310,00 euro  

 Bij betaling voor 31 juli 2018: 

260,00 euro 

 Overschrijven:  

BE21 8002 2551 7503 

 Mededeling: “lidgeld + naam 

speler” 

 Vanaf tweede spelend lid: 

20,00 euro onmiddellijke 

korting (zelf verrekenen) 

 Afbetalingsplan: alleen 

mogelijk bij schriftelijke 

aanvraag voor 15 juli 2018 aan 

rudi.hu@basketwillebroek.be 

 Aansluiting  

 Ongevallenverzekering 

 Trainingen/matchen 

 Gediplomeerde coaches 

 Huur sportzalen 

 Toegang tot alle 

seniorsmatchen  

uitgezonderd bekermatchen 

bij seniorsmatchen voor 

familieleden jeugdspeler 

 

 

Inbegrepen Lidgeld gedeeltelijk 
terugverdienen 

 Actieve deelname wafelslag 

 Formulieren ziekenfonds 

(downloaden via de website 

en bezorgen aan 

ploegafgevaardigde) 

 Ontvangst van 2 bons van 

15,00 euro voor onze 

eetdagen 

 Talentencheques inwoners  

5-15 jaar in stad Mechelen 

(2*20,00 + 1*10,00 euro) 

Cheques binnenbrengen bij 

de ploegafgevaardigde en 

nadien gebeurt de 

terugbetaling (niet zelf 

verrekenen) 

 Aanbrengen nieuwe 

sponsors (% gesponsorde 

bedrag terugbetaald), 

contacteer 

rudi.hu@basketwillebroek.be 

Lidgeld Benjamins U12

 10-beurtenkaart als toegang 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=K0aXcWrC&id=90F35E4DDC439223A9E0012574F56FE31FA78280&thid=OIP.K0aXcWrCGHLR1i0H4SKhkQHaB9&q=basket+vlaanderen&simid=608002869829829211&selectedIndex=0


 

 Prijs: 330,00 euro  

 Bij betaling voor 31 juli 2018: 

280,00 euro 

 Overschrijven:  

BE21 8002 2551 7503 

 Mededeling: “lidgeld + naam 

speler” 

 Vanaf tweede spelend lid: 

20,00 euro onmiddellijke 

korting (zelf verrekenen) 

 Afbetalingsplan: alleen 

mogelijk bij schriftelijke 

aanvraag voor 15 juli 2018 aan 

rudi.hu@basketwillebroek.be 

 Aansluiting  

 Ongevallenverzekering 

 Trainingen/matchen 

 Gediplomeerde coaches 

 Huur sportzalen 

 Toegang tot alle 

seniorsmatchen  

uitgezonderd bekermatchen 

bij seniorsmatchen voor 

familieleden jeugdspeler 

 

 

Inbegrepen Lidgeld gedeeltelijk 
terugverdienen 

 Actieve deelname wafelslag 

 Formulieren ziekenfonds 

(downloaden via de website 

en bezorgen aan 

ploegafgevaardigde) 

 Ontvangst van 2 bons van 

15,00 euro voor onze 

eetdagen 

 Talentencheques inwoners  

5-15 jaar in stad Mechelen 

(2*20,00 + 1*10,00 euro) 

Cheques binnenbrengen bij 

de ploegafgevaardigde en 

nadien gebeurt de 

terugbetaling (niet zelf 

verrekenen) 

 Aanbrengen nieuwe 

sponsors (% gesponsorde 

bedrag terugbetaald), 

contacteer 

rudi.hu@basketwillebroek.be 

 10-beurtenkaart als toegang 

Lidgeld Pupillen U14

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=K0aXcWrC&id=90F35E4DDC439223A9E0012574F56FE31FA78280&thid=OIP.K0aXcWrCGHLR1i0H4SKhkQHaB9&q=basket+vlaanderen&simid=608002869829829211&selectedIndex=0


 

 Prijs: 330,00 euro (provinciaal 

en gewestelijk) of 380,00 euro 

(landelijk) 

 Bij betaling voor 31 juli 2018: 

280,00 euro (provinciaal en 

gewestelijk) of 330,00 euro 

(landelijk) 

 Overschrijven:  

 Mededeling: “lidgeld + naam 

speler” 

 Vanaf tweede spelend lid: 

20,00 euro onmiddellijke 

korting (zelf verrekenen) 

 Afbetalingsplan: alleen 

mogelijk bij schriftelijke 

aanvraag voor 15 juli 2018 aan 

rudi.hu@basketwillebroek.be 

 Aansluiting  

 Ongevallenverzekering 

 Trainingen/matchen 

 Gediplomeerde coaches 

 Huur sportzalen 

 Toegang tot alle 

seniorsmatchen  

uitgezonderd bekermatchen 

bij seniorsmatchen voor 

familieleden jeugdspeler 

 

 

Inbegrepen Lidgeld gedeeltelijk 
terugverdienen 

 Actieve deelname wafelslag 

 Formulieren ziekenfonds 

(downloaden via de website 

en bezorgen aan 

ploegafgevaardigde) 

 Ontvangst van 2 bons van 

15,00 euro voor onze 

eetdagen 

 Talentencheques inwoners  

5-15 jaar in stad Mechelen 

(2*20,00 + 1*10,00 euro) 

Cheques binnenbrengen bij 

de ploegafgevaardigde en 

nadien gebeurt de 

terugbetaling (niet zelf 

verrekenen) 

 Aanbrengen nieuwe 

sponsors (% gesponsorde 

bedrag terugbetaald), 

contacteer 

rudi.hu@basketwillebroek.be 

Lidgeld Miniemen U16
              Cadetten U18

 10-beurtenkaart als toegang 

BE21 8002 2551 7503 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=K0aXcWrC&id=90F35E4DDC439223A9E0012574F56FE31FA78280&thid=OIP.K0aXcWrCGHLR1i0H4SKhkQHaB9&q=basket+vlaanderen&simid=608002869829829211&selectedIndex=0


 

 Prijs: 330,00 euro (provinciaal 

en gewestelijk) of 380,00 euro 

(landelijk) 

 Bij betaling voor 31 juli 2018: 

280,00 euro (provinciaal en 

gewestelijk) of 330,00 euro 

(landelijk) 

 Overschrijven:  

 Mededeling: “lidgeld + naam 

speler” 

 Vanaf tweede spelend lid: 

20,00 euro onmiddellijke 

korting (zelf verrekenen) 

 Afbetalingsplan: alleen 

mogelijk bij schriftelijke 

aanvraag voor 15 juli 2018 aan 

rudi.hu@basketwillebroek.be 

 Aansluiting  

 Ongevallenverzekering 

 Trainingen/matchen 

 Gediplomeerde coaches 

 Huur sportzalen 

 Toegang tot alle 

seniorsmatchen  

uitgezonderd bekermatchen 

bij seniorsmatchen voor 

familieleden jeugdspeler 

 

 

Inbegrepen Lidgeld gedeeltelijk 
terugverdienen 

 Actieve deelname wafelslag 

 Formulieren ziekenfonds 

(downloaden via de website 

en bezorgen aan 

ploegafgevaardigde) 

 Ontvangst van 2 bons van 

15,00 euro voor onze 

eetdagen 

 Talentencheques inwoners  

5-15 jaar in stad Mechelen 

(2*20,00 + 1*10,00 euro) 

Cheques binnenbrengen bij 

de ploegafgevaardigde en 

nadien gebeurt de 

terugbetaling (niet zelf 

verrekenen) 

 Aanbrengen nieuwe 

sponsors (% gesponsorde 

bedrag terugbetaald), 

contacteer 

rudi.hu@basketwillebroek.be 

Lidgeld Juniors U21

 10-beurtenkaart als toegang 

BE21 8002 2551 7503 (provinciaal)
BE56 7512 0435 4788 (landelijk) 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=K0aXcWrC&id=90F35E4DDC439223A9E0012574F56FE31FA78280&thid=OIP.K0aXcWrCGHLR1i0H4SKhkQHaB9&q=basket+vlaanderen&simid=608002869829829211&selectedIndex=0
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