Beste leden
We konden het voorbije seizoen al een beetje meer van onze vrijheid
genieten. Op naar volgend seizoen waarin we hopelijk weer onbeperkt
kunnen basketten zoals voorheen.
In de PowerPoint op onze site www.basketmeetjesland.be kon je reeds de
ploeginfo terugvinden.
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).
Onderaan deze brief vind je ook het medisch attest voor seizoen 2022-2023 terug.
De medische fiches blijven 4 jaar geldig. Dit seizoen moeten enkel spelers van geboortejaar 2004 en 2008
zich dit jaar laten keuren.
Graag hadden we alle medische fiches ontvangen tegen 01/08.
Je mag het medisch attest inscannen (pdf) of als duidelijke foto (jpg) doorsturen naar:
inge.blanchaert@basketmeetjesland.be of via whatsApp/messenger (0477/34.29.38)
1 exemplaar is voldoende! Deze wordt opgeladen op de site van Basketbal Vlaanderen en wordt gelinkt aan
je licentie.
Zoals elk jaar vragen we je ook nu een financiële bijdrage in de vorm van lidgeld.
Reeks

Geboortejaar

Bedrag

BBQ in

Start to Basket (STB)*
U6/U8

’15-’16-’17-‘18

€ 120



U10
U12

'13-'14
'11-'12

€ 220
€ 290

U14
U16

'09-'10
'07-'08

€ 290
€ 315

U18
U21

'06-'05
'02-'03-'04

€ 315
€ 315


✓
✓
✓
✓
✓

*

Basketschool na 1 januari: € 70

Mogen we vriendelijk vragen om het lidgeld voor volgend seizoen te storten voor 1 augustus 2022 op
rekening BE30 0688 9052 6311 van Basket Meetjesland, met vermelding van naam, voornaam en
geboortedatum.
Voor 2de kind van hetzelfde gezin is er een korting van 20,00 €.
Zorg dat je tijdig je medische fiche (indien nodig) doorstuurt en je lidgeld betaalt. Zonder dat beiden in orde
zijn, kun je niet starten met je eerste wedstrijd!
Bij het betalen van het lidgeld verklaar je je eveneens akkoord met het huishoudelijk reglement van Basket
Meetjesland (terug te vinden op onze site).
Alle informatie over Basket Meetjesland kan je vinden op de website: www.basketmeetjesland.be
Nog vragen:
Lidgeld: penningmeester@basketmeetjesland.be
Andere: secretaris@basketmeetjsland.be
Met vriendelijke groeten
Eef Oreel, Penningmeester Basket Meetjesland

