Lidgeld 2017-2018
25 april 2017

Beste leden,
Beste ouders,
Mei is zoals elk jaar de maand waarin alle spelers voor de basketballiga kenbaar moeten maken of ze
aangesloten blijven bij de club, muteren naar een andere club, of het basket vaarwel willen zeggen.
Deze maand zal de club aan de VBL ook moeten doorgeven met welke ploegen we volgend seizoen
zullen starten.
Sinds enkele jaren zijn we nu ingeschreven in 3 bonden. We hebben onze competitieve jeugd- en
seniorploegen in de VBL, onze veteranenploeg bij Sporcrea en een recreatieve seniorploeg in de
KAVVV-competitie. Aangezien Sporcrea geen wedstrijden meer organiseert, lijkt het ons aangewezen
iedereen over te hevelen naar de federatie van KAVVV.
Daar we graag de zekerheid hebben dat we voor elke ploeg voldoende spelers hebben en bovendien
geen risico willen nemen met de voorfinanciering van de aansluitingskosten, vragen we iedereen
zijn/haar lidgeld voor het seizoen 2017-2018 nu reeds te betalen.
Door de stijgende aansluitingskosten door VBL de volgende jaren en andere bijkomende kosten zien
we ons verplicht het lidgeld dit jaar op te trekken. Volgende bedragen zullen als lidgeld toegepast
worden:
 200 € voor het eerste lid.
 170 € voor alle volgende leden uit éénzelfde gezin.1
 120 € voor onze Veteranen (enkel donderdag).
 140 € voor onze Recreanten (enkel maandag).
 185 € voor onze leden die zowel bij Veteranen als Recreanten spelen.
 50€ voor onze jeugdspelers die uitsluitend trainen met de basketbalschool of
prémicroben (periode augustus-december). Na Nieuwjaar zal hen opnieuw gevraagd worden
50 € te betalen voor de tweede seizoenshelft.
Het lidgeld dient betaald te worden per overschrijving op rekeningnummer van de club 0682030503-29 (IBAN: BE26 0682 0305 0329 – BIC: GKCC BE BB), met duidelijke vermelding van naam
en voornaam, vóór 15 mei 2017.
Wie niet tijdig betaald heeft, zal automatisch van de ledenlijst worden geschrapt. De administratieve
kost van 25 € voor de heraansluiting zal steeds worden doorgerekend.
Voor alle info omtrent het lidgeld kunnen jullie steeds terecht bij Kathleen Van Loy
(kathleenvanloy@bbcberlaar.be - 0479/42.82.73).
Wij hopen dat jullie er volgend seizoen weer allemaal bij zullen zijn!
Het bestuur,
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Belangrijk:
Mutaties uiterlijk 31 mei 2017 aangetekend opsturen naar Ronny
Leemans (Liersesteenweg 218, 2590 Berlaar).
Uitschrijven kan per mail naar bestuur@bbcberlaar.be

Veteranen en spelers basketbalschool/prémicroben/KAVVV worden nooit beschouwd als eerste lid.
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