Beste actieve leden van Basket Meetjesland en/of ouders,
Het basketseizoen is pas voorbij, maar toch kijken we reeds uit naar
het volgende jaar. De oudere reeksen beginnen in de loop van
augustus met de trainingen. De jongeren starten half augustus.
Traditiegetrouw sluiten we de grote vakantie af met het basketkamp
tijdens de laatste week van augustus (inschrijven kan via de site).
Zoals elk jaar vragen we U ook nu een financiële bijdrage in de
vorm van lidgeld. Op de vorige bestuursvergadering zijn volgende
bedragen goedgekeurd:
Geb. Jaar
Kleuterbasket
Basketschool*
premicroben (U8) '11-'12
microben (U10)
'09-'10
benjamins (U12)
'07-'08
pupillen (U14)
'05-'06
miniemen (U16)
'03-'04
kadetten H (U18)
'01-'02
kadetten D (U19)
'00-'01-'02
junioren (U21)
'98-'99-'00
*
Basketschool na 1 januari: € 70

Bedrag
€ 100
€ 120
€ 170
€ 220
€ 290
€ 290
€ 315
€ 315
€ 315
€ 315

BBQ in




✓
✓
✓
✓
✓
✓

Het lidgeld dient VOOR de eerste training betaald te zijn op rekening BE30 0688 9052 6311 van Basket
Meetjesland, met vermelding van naam, voornaam en geboortedatum.
Kinderen van het zelfde gezin hebben vanaf het tweede kind recht op een korting van €20 per kind.
Misschien lijkt dit lidgeld veel, maar wat zit er allemaal inbegrepen in dit bedrag?
1. Eén training per week voor de leden van de basketschool/kleuterbasket.
2. Twee trainingen per week en de wedstrijden onder begeleiding van een gediplomeerde coach voor
de jeugd- en seniorploegen.
3. Verzekering bij Basketbal Vlaanderen
4. Gebruik van de wedstrijduitrusting (truitje, broekje en opwarmshirt)
5. Gratis deelname aan de eindejaarsbarbeque (vanaf U12)
Als je weet dat wij als bestuur van dat bedrag de zaalhuur, de coaches, de verzekering, de scheidsrechters
ed. moeten betalen en dat jullie hiervoor minstens 160 uur kunnen sporten onder het toeziend oog van een
gediplomeerde trainer valt dit heus wel mee. Om jullie een idee te geven, elk actief lid kostte de club vorig
jaar meer dan €350. Maar dank zij sponsors, onze kantine en de verschillende activiteiten om extra geld in
het laatje te brengen kan het relatief lage lidgeld behouden blijven. We hopen dan ook dat we U en uw
familie op onze extra activiteiten mogen verwelkomen.
Bij deze willen we nog meegeven dat via de mutualiteit de meeste leden ook recht hebben op een
“sportkorting”. Wie in aanmerking komt voor de Kom-Uit pas, krijgt ook een korting op zijn lidgeld.
Mogen we U er nu al op wijzen dat de medische fiches volledig ingevuld en ondertekend aanwezig dienen
te zijn VÓÓR elke officiële wedstrijd. Daarom vragen we deze reeds mee te brengen op de eerste training
van volgend seizoen. Als je deze “maar” afgeeft op de eerste match brengt deze zeer veel onnodige
problemen met zich mee voor de ploegverantwoordelijken. Indien je in 2 ploegen zou spelen is het nog

beter er door de arts twee (2) te laten invullen, ondertekenen en vooraf aan elke ploegverantwoordelijke er
één af te geven. Alvast dank aan zij die daar spontaan aan meewerken.
Bij het betalen van het lidgeld verklaart U zich eveneens akkoord met het huishoudelijk regelment van
Basket Meetjesland (terug te vinden op onze site).

Alle informatie over Basket Meetjesland kan u vinden op de website: www.basketmeetjesland.be

Uw secretaris namens het bestuur,
Vicky Van Maele

