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Herentals, 25 juni 2020.

Betreft de hernieuwing van je lidmaatschap voor het seizoen 2020-2021

Beste speler/ ouder,
Het huidige seizoen is door de genomen maatregelen voor de inperking van COVID-19 reeds
half maart stopgezet. Ook geplande activiteiten, zoals de HBBC dag en de informatieve
algemene vergadering van de club is niet kunnen doorgaan op zaterdag 16 mei. Zeer spijtig
voor spelers, coaches en ouders. Maar we kijken uit naar het volgend seizoen.
In augustus starten voor de meeste ploegen de eerste trainingen en oefenwedstrijden ter
voorbereiding van de nieuwe competitie. Ook worden er dan de voorrondes en enkele
poulewedstrijden voor de provinciale beker gespeeld. Ook plannen we eind augustus de HBBC
dag. Meer info hierover volgt nog.
Vanaf maandag 31 augustus 2020 start het vaste trainingsschema voor het nieuwe seizoen en
starten ook de trainingen voor alle leeftijdscategorieën, inclusief de basketbalschool.
De reguliere competitie voor de seniors en de jeugd vanaf U14 start vanaf het weekeinde van
6 september 2020. De minibasket (U12) start vanaf het weekeinde van 20 september 2020.
De U10 treden aan in het KDR project. De startdatum is hier nog niet gekend, maar zal de 2de
helft van september zijn.
Het schema van de competitievoorbereiding en de vaste trainingen volgt nog en zal ook op
onze vernieuwde website verschijnen.
Van zodra de wedstrijdkalender gekend is zal ook deze op de website verschijnen.
Voor onze seniorploegen gaan we uit van onze eigen sterkte en we blijven volop inzetten op
onze jeugdwerking. Zo starten we volgend seizoen met Jan Wuyts als jeugdcoördinator. Jan
zal geen ploeg trainen of coachen, zodat hij zich volledig aan de opvolging van trainingen en
wedstrijden kan wijden. We bekijken ook met de sportieve- en jeugdcel om tijdens de
schoolvakanties basketstages te organiseren voor onze jeugd.
Het lidgeld blijft behouden op het zelfde bedrag als vorig seizoen, ondanks de extra middelen
die ingezet worden voor onze jeugdwerking (o.a. meer trainingsmomenten en
jeugdcoördinator) en de meerkosten voor de referees vanaf volgend seizoen (door een
verhoging van de verplaatsingsvergoeding en wellicht ook van de vaste vergoeding).
Ook voorzien we een compensatie voor de leden die hun lidmaatschap hernieuwen, voor het
vroegtijdig stopzetten van de competitie (zie hierna Corona Compensatie!).
BELANGRIJK: we vragen om het lidgeld over te maken aan de club uiterlijk op vrijdag
31 juli 2020. Indien je omwille van persoonlijke redenen het lidgeld niet tijdig kan overmaken
of als je het lidmaatschap niet wenst te hernieuwen, laat dit dan weten aan de secretaris.
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Heb je geen lidgeld betaald voor de start van de eerste wedstrijd, zal je licentie niet aanwezig
zijn in de boek. Dit wil zeggen dat je niet kan meespelen.
Enkel sportende leden betalen lidgeld. Administratieve leden (o.a. bestuursleden, leden van
het jeugdbestuur, ploegafgevaardigden en wedsstrijdofficials) dienen geen lidgeld te betalen.
Wat kost de hernieuwing van je lidmaatschap?
De lidgelden voor het seizoen 2020-2021
- U16 en ouder (geb. ’06 en vroeger):
- U14 gemengd (geb. ’07 - ‘08):
- U12 (geb. ’09 - ‘10):
- U14 meisjes (geb. ’07 - ‘08):
- U10 (geb. ’11 - ’12):
- U8 (geb. ’13 en later – Basketschool):
- Recreatief basket (KAVVV):

zijn als volgt:
250 euro
220 euro
220 euro
200 euro
200 euro
140 euro
140 euro

Kortingen:
Er is een KORTING van 50 euro voor het 2de betalend gezinslid en van 70 euro voor het 3de
en elk volgend betalend gezinslid.
Houders van een vrijetijdspas krijgen een korting van 50%. Je dient als bewijs een kopie van
je vrijetijdspas te sturen naar de secretaris.
Het lidgeld voor een aansluiting bij de Antwerpse Vereniging Van Vriendenclubs (KAVVV)
vervalt voor die spelers/ speelsters, die al lidgeld betaald hebben voor hun lidmaatschap bij
Basketbal Vlaanderen.
Corona Compensatie!
Als je je lidmaatschap hernieuwt voor het seizoen 2020-2021, kent de club een compensatie
toe voor de vroegtijdige beëindiging van de competitie 2019-2020 op alle lidgelden waarvoor
geen korting voor meerdere gezinsleden van toepassing was (1ste gezinslid).
De compensatie is afhankelijk van het bedrag dat je vorig seizoen hebt betaald en dus van de
leeftijdscategorie waartoe je vorig seizoen behoorde. Zij bedraagt ongeveer 20% van het
betaalde lidgeld.
De compensatie kan je in mindering brengen van je lidgeld voor het nieuwe seizoen en
bedraagt, als je in seizoen 2019-2020 behoorde tot:
-

U16 en ouder (geb. ’05 en vroeger):
U12 tot U14 (geb. ’06 - ‘09):
U10 (geb. ’10 - ’11):
U8 (geb. ’12 en later – Basketschool):
Recreatief basket (KAVVV):

50
45
40
30
30

euro
euro
euro
euro
euro

Het bedrag van de compensatie houdt tevens rekening met de eventueel opgebouwde bonus
(maximum 20 euro), door te helpen bij activiteiten. Uitzonderlijk kan die niet als korting
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ingebracht worden, omdat door het vroegtijdig stopzetten van de competitie niet iedereen de
mogelijkheid had zijn bonus op te bouwen.
Voor volgend seizoen kan je wel opnieuw een bonus opbouwen die je in mindering kan
brengen van het lidgeld voor het seizoen 2021-2022, door een handje te helpen. Voor elke 2
uur helpen krijg je een bonus van 5 euro tot een maximum van 20 euro. Volgende activiteiten
komen aanmerking: toogdienst, opkuisbeurt en extra sportieve activiteiten zoals ontbijt en
eetdag.
Hoe maak je lidgeld over aan de club?
Je maakt het bedrag van het lidgeld over op onderstaand rekening nummer met de vermelding
‘lidgeld S2021 voor naam en voorna(a)m(en)’:
IBAN: BE06 9796 2834 8322
BIC: ARSPBE22
HBBC VZW,
Sint-Jobsstraat 115,
2200 Herentals
Wat krijg je voor je lidmaatschap?
Een (jeugd)opleiding en coaching door gediplomeerde trainers, wekelijks tot 3 trainingen en
een wedstrijd of tot een 140-tal prestaties per seizoen, verzekering tegen sportongevallen en
een spelersuitrusting voor het spelen van wedstrijden.
Waarvoor wordt het lidgeld aangewend?
Het lidgeld is een beperkte bijdrage in de kosten, waaronder bondskosten, verzekering, huur
terreinen, scheidsrechters, vergoeding trainers en jeugdcoördinator en de ondersteuning van
de bijscholing voor trainers. De meerkosten worden bezoldigd uit extra sportieve activiteiten
en sponsorgelden.
BELANGRIJK: Van elke ploeg wordt dan ook verwacht dat ze helpen aan die activiteit,
waarvoor ze aangeduid wordt en dat ze een beurtrol opneemt voor toogdienst en/ of opkuis.
De beurtrol voor toogdienst en/ of opkuis wordt opgemaakt van zodra de wedstrijdkalender
beschikbaar is.
Met vriendelijke groeten,
De secretaris
Jef Dankers

Koninklijke Herentalse Basketbalclub v.z.w.
Zetel: Sint-Jobsstraat 115, B-2200 Herentals

Identificatienummer: 17980/86
Ondernemingsnummer: 427.790.289

