Koninklijke Herentalse Basketbalclub
Erkende Herentalse Sportvereniging,
Aangesloten bij:
 Basketbal Vlaanderen (BV), licentie 0844
 Koninklijke Antwerpse Vereniging Van Vriendenclubs (KAVVV)

Herentals, 31 juli 2021.

Betreft LIDGELD seizoen 2021-2022
Beste speler/ ouder,
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, waaronder het samenstellen van de ploegen, het
inschrijven van de teams en het werven van trainers voor de ploegen zijn rond. Op maandag 9
augustus starten we het seizoen met het basketbalkamp voor de spelers naar de lage ringen
(U12 en jonger) in De Vesten en met de eerste trainingen.
Blijft nog het lidgeld voor de sportende leden voor het komende seizoen. Administratieve leden
(o.a. bestuursleden, leden van het jeugdbestuur, ploegafgevaardigden en wedsstrijdofficials)
betalen geen lidgeld.
Het lidgeld is een beperkte bijdrage in de kosten, waaronder bondskosten, verzekering, huur
terreinen, wedstrijduitrusting voor de spelers, vergoedingen voor scheidsrechters, trainers,
jeugdcoördinator en voor de ondersteuning van de opleiding en bijscholing voor trainers. De
meerkosten worden bezoldigd uit extra sportieve activiteiten en sponsorgelden.
De extra sportieve activiteiten, samen met de kantine, zijn voor de club een belangrijke bron
van inkomsten. Van elke ploeg wordt dan ook verwacht dat ze meehelpt aan die activiteit,
waarvoor ze aangeduid wordt en dat ze de beurtrol opneemt voor de toogdienst.
(De beurtrol voor toogdienst wordt opgemaakt van zodra de wedstrijdkalender beschikbaar is.)
Door het beperkt aanbod aan trainingen en wedstrijden het voorbije seizoen hebben we de
bestaande lidmaatschappen verlengd tot minstens einde 2021. Hierdoor is er een verschil, wat
betreft de betalingstermijn en het bedrag voor het lidgeld, voor de reeds aangesloten spelers
en de nieuwe spelers voor het seizoen 2021-2022.
A. Het lidgeld voor spelers die hun lidmaatschap hernieuwen
(spelers die lid waren seizoen 2020-2021)
Omwille van het beperkte aanbod aan trainingen en wedstrijden het afgelopen seizoen, door
de opgelegde coronamaatregelen, verlengen we de periode van het lidmaatschap, als volgt:
- Voor de jeugdspelers van seizoen 2020-2021 tot 31/12/2021,
- Voor de seniorspelers van seizoen 2020-2021 tot 28/02/2022,
- Voor het AVVV tot het einde van seizoen 2021-2022.
Het lidgeld voor de resterende periode voor seizoen 2021-2022 bedraagt voor:
-

Spelers geboren 2002 en vroeger: 65 euro
(Seniors afgelopen seizoen)
Spelers geboren 2003 tot 2007:
125 euro
(1e jaars U21 tot U16)
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-

Spelers ingedeeld bij U14 tot U12: 110 euro
Spelers ingedeeld bij U10:
100 euro
Spelertjes in de basketbalschool:
70 euro

Kortingen:
Voor leden die een verlenging van hun lidmaatschap van het seizoen 2020-2021 hebben
verkregen is er een KORTING van 25 euro voor het 2de betalend gezinslid en van 35 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.
Bonus:
Afgelopen seizoen zijn er quasi geen activiteiten kunnen doorgaan, waarbij je een bonus kon
opbouwen die je dan in mindering kon brengen van het lidgeld. Er kan dan ook geen bonus
ingebracht worden.
Voor volgend seizoen kan je wel opnieuw een bonus opbouwen (zie hierna: ‘Opbouw bonus
voor het seizoen 2022-2023’).
BELANGRIJK: de uiterste datum voor de betaling van het lidgeld voor de resterende periode
van het seizoen 2021-2022 (terugronde) is vrijdag 3 december 2021.
B. Het lidgeld voor NIEUWE spelers
(spelers die geen lid waren seizoen 2020-2021)
Het lidgeld blijft ongewijzigd en bedraagt voor nieuwe leden:
- U16 en ouder (geb. ’07 en vroeger):
- U14 en U12 (geb. ’08 - ‘11):
- U10 (geb. ’12 - ’13 en geb. 14, die
ingedeeld zijn bij U10):
- Basketbalshool (geb. ’13 en later):
- Recreatief basket (KAVVV):

250 euro
220 euro
200 euro
140 euro
140 euro

Kortingen:
Voor nieuwe leden is er 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.
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Opbouw bonus voor het seizoen 2022-2023:
Je kan een bonus opbouwen die je in mindering kan brengen van het lidgeld voor het seizoen
2022-2023, 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 zomerbbq, wintercafé en eetdag (zie hierna
‘Extra sportieve Activiteiten’).
BELANGRIJK: de uiterste datum voor de betaling van het lidgeld voor het seizoen 2021-2022
is vrijdag 3 september 2021. Indien je omwille van persoonlijke redenen het lidgeld niet
tijdig kan overmaken, laat dit dan weten aan de secretaris.
C. Hoe maak je het lidgeld over aan de club?
Je maakt het bedrag van het lidgeld over op onderstaand rekening nummer met de vermelding
‘lidgeld S2122 voor naam en voorna(a)m(en)’:
IBAN: BE06 9796 2834 8322
BIC: ARSPBE22
HBBC VZW,
Sint-Jobsstraat 115,
2200 Herentals

Met vriendelijke en sportieve groeten,
Jef Dankers
Secretaris Kon. Herentalse BBC - 844
Sint-Jobsstraat 115
2200 Herentals
Tel.: 014/22.46.67
GSM: 0478/30.39.73
E-mail : jef.dankers@outlook.be
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