Beste spelers, beste ouders
Hierbij willen we vragen het lidgeld voor het seizoen 2018-2019 te betalen. We vragen
uitdrukkelijk dit te doen voor 8 september.
Het lidgeld bedraagt
- € 150 voor senioren
- € 100 voor jeugdspelers (d.i. iedereen jonger dan 18) en studenten
- € 75 voor de U8-spelertjes (° in 2011 of later) die maar 1x per week trainen
We wijzen er ook op dat zowel jeugdleden als senioren van de meeste mutualiteiten
een financiële tegemoetkoming krijgen als ze het fonds een door een van de bestuursleden van de club ondertekend aanvraagformulier bezorgen. Deze formulieren zijn te
bekomen bij de ziekenfondsen en op internet. Je kan ze rechtstreeks of via de coach
bezorgen aan Hans, Viviane of Marc, die het formulier dan invult en terugbezorgt.
Ook dit seizoen werkt onze club weer mee aan het ‘Kompas’-systeem (de vroegere
vrijetijdscheques): alle leden van 3 t.e.m. 18 jaar die wonen in Hamont-Achel krijgen een
Kompas met 15 bonnen van € 1 in de bus. Bij inlevering van een deel of al deze bonnen
wordt door de club maximaal € 15 van het lidgeld terugbetaald. Je mag het jezelf en het
bestuur ook makkelijker maken door het lidgeld minus het bedrag aan ingeleverde
bonnen samen met de bonnen te bezorgen. Let wel: bonnen en lidgeld moeten in dat
geval tegelijkertijd afgegeven worden!
Zoals de voorbije seizoenen al schriftelijk en mondeling werd meegedeeld, betaalt wie
om welke reden dan ook vorig seizoen niet deel heeft genomen aan de wafel- en pizzaactie een supplement op het lidgeld van € 30. Met deze regeling willen we de lasten op
een eerlijke manier over al onze leden spreiden. Deze regeling blijft ook dit seizoen
behouden, maar het supplement wordt opgetrokken naar € 40. Als bestuur zijn we blij dat
er goed wordt deelgenomen aan de clubacties en het aantal supplementen dat we moeten
aanrekenen minimaal is. Wie voor het seizoen 2018-2019 een supplement dient te
betalen, wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.
We vragen het lidgeld contant te betalen in een enveloppe met je naam op aan Hans,
Tom of Marc (eventueel via de coach) en dit voor 8 september.
Met sportieve groeten
Het bestuur
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