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Lidgeld seizoen 2022-2023
Beste basketters, leden en ouders,

Eindelijk hebben we na twee jaar nog eens een redelijk normaal seizoen gekend na Corona. Af en toe
zijn er nog wedstrijden weggevallen of uitgesteld door dit virus, maar we hebben het seizoen normaal
kunnen starten en zullen dit ook normaal kunnen afsluiten.
Wij kijken ondertussen uit naar het volgende seizoen en hopen dat jullie voor onze club blijven kiezen.
Als bestuur hebben wij niet stilgezeten en zijn we al volop bezig met de voorbereiding van het seizoen
2022-2023. Trainers en coaches zijn zo goed als bekend voor alle ploegen, nu jullie als speler nog en
we kunnen volgend seizoen weer knallen. Samen maken wij er 1 grote basketfamilie van.
Rond trainingsdagen en uren kunnen we helaas nog niets zeggen. De stad is volop bezig met het
bekijken en plannen van alle zalen. We hebben dan al wel 1 mooie nieuwe zaal in de Axion en de
tweede wordt op deze moment volledig in een nieuw jasje gestoken. Zo hebben we 3 mooie zalen
waar we kunnen trainen met al onze ploegen. (Axion blauwe zaal, Axion groene zaal en de Zegge)
Wanneer u betaalt voor 31 mei 2022 geniet u van een ‘vroege vogel’ korting van €25.

Jeugd –12j (2011-2016)
Jeugd +12j (2002-2010)
Senioren
Recreanten

Betaling lidgeld voor 31 mei 2022
€ 250
€ 275
€ 325
€ 225

Betaling lidgeld na 31 mei 2022
€ 275
€ 300
€ 350
€ 250

Het lidgeld kan je storten op rekeningnummer: BE37 3631 7689 7728 met vermelding lidgeld 20222023, naam en geboortejaar van de speler.
De korting voor houders van een vrijetijdspas is 70,00€. Je dient als bewijs een kopie van je vrijetijdspas
te sturen naar secretaris@bbcgeel.be.
Ben je binnen éénzelfde gezin met meer dan 1 betalend lid, krijg je vanaf het tweede betalende lid een
korting van 30,00€.
Recreanten krijgen een korting van 100,00€ (reeds verrekend in overzicht), aangezien zij niet
ingeschreven worden in een competitie. Zij dienen bij de overschrijving in de mededeling "recreant”
te vermelden.
Als je door omstandigheden het lidgeld niet in één keer kan betalen, neem dan contact op met de
vertrouwenspersoon binnen de club via koen.geerts2@telenet.be en we bekijken je mogelijkheden.
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Mocht je zeker zijn dat je niet meer wil basketten, wat wij ten sterkste betwijfelen, laat dit dan
ook zeker weten aan de secretaris voor 15/05/2022. Dan kunnen we je uitschrijven voor
volgend seizoen en moeten we geen onnodig lidgeld en verzekering betalen aan Basketbal
Vlaanderen.
We worden nog steeds geconfronteerd met mensen die te laat betalen of niet het juiste
bedrag betalen. Heb je geen lidgeld betaald voor de start van de eerste wedstrijd, zal je licentie
niet aanwezig zijn in den boek. Dit wil zeggen dat je niet kan meespelen.
Bestuursleden, leden van het jeugdbestuur, ploegafgevaardigden en wedstrijdofficials dienen
geen lidgeld te betalen. Interesse om je binnen onze club te engageren? Geef een seintje aan
1 van onze bestuursleden.
De lidgelden voor de G-basket worden geïnd via Avalympics.
Zorg ervoor dat je identiteitskaart is ingelezen! Mogen wij vragen, aan hen die thuis een
kaartlezer hebben, om de identiteitskaart in te lezen via volgende link:
https://vblbeid.wisseq.eu/. Dit is nodig voor de spelers/coaches en voor mensen die zijn
aangesloten om boek, klok, 24” of délégué te zijn. Voor spelers onder de 12j kan je de kidsID
nemen. Als de speler jonger is dan 18j, dient ook één van de ouders nadien zijn identiteitskaart
in te lezen. Dit als bevestiging voor de aansluiting van een minderjarige.

Met de inkomsten van de lidgelden kunnen we slechts 1/5 van onze jaarlijkse uitgaven betalen. Onze
overige inkomsten halen we uit sponsoring, inkomsten kantine, eetdag en allerhande activiteiten. Dat
betekent dat we:

Van ieder lid en/of ouders een minimale inzet verwachten bij volgende zaken:
-

Uitbating van de kantine: alle leden zullen hiervoor worden ingeschakeld (bij jeugdspelers
onder de 16j. verwachten we dit van de ouders)
Hulp tijdens het jaarlijks eetfestijn door alle leden + 12 jaar
Hulp tijdens een activiteit (andere dan de kantine en eetfestijn) of het organiseren van
minstens één ploegactiviteit. (geen teambuilding)

Naast deze minimale inzet kunnen wij rekenen op een uitgebreid netwerk van vrijwilligers die
belangeloos allerhande taken vervullen. Wij willen jullie hier alvast voor bedanken.
Onze sponsors en wij zouden het fijn vinden dat je je aankopen bij één van hen doet. (Mijn Argan,
AH, Njam Njam, Keurslagerij Stessens, Bakker Bram, Bar Sjoe, Kip van Angèle, Bistro Vincent, De
Martino, …)
Het bestuur van BBC Geel

