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SEIZOEN 2021-2022
BETALING LIDGELD
N UT TIG E INFORMA TIE
Lees deze brief VOLLEDIG door, ook de achterzijde.
Hij bevat nuttige informatie over het lidgeld en enkele belangrijke mededelingen.

Beste RFCB’ er,
We hopen dat al onze leden met hun familie en vrienden het wel stellen in deze bizarre periode.
Het is zowel binnen als buiten de club niet voor iedereen altijd even evident geweest het voorbije jaar;
Toch durven we hopen dat iedereen met evenveel honger als wij uitkijkt naar het volgende seizoen.
En daar hoort onvermijdelijk de jaarlijkse lidgeldbrief bij.
We beseffen dat COVID-19 het voor velen wat lastiger heeft gemaakt. Ook onze club ontsnapte niet aan de bijhorende
uitdagingen.
Maar toch houden we er aan de lidgelden voor het volgende seizoen NIET te verhogen.

Lidgeld - Afspraken
Om misverstanden en discussies te vermijden, alvast enkele afspraken :






We zouden willen vragen om het lidgeld zo snel mogelijk te betalen
De uiterste betaaldatum, voor iedereen, is 15 augustus.
Onvolledig afgewerkte seizoenen, om welke reden ook, kunnen NIET leiden tot vermindering van het lidgeld.
Wie bij aanvang van de competitie niet in orde is met het lidgeld, zal niet kunnen trainen of deelnemen aan wedstrijden.
Worden vrijgesteld van lidgeld : Bestuursleden, trainers, afgevaardigden.

Lidgeld – Bedragen
Het lidgeld voor de verschillende categorieën blijft als volgt bepaald :

De leden die een uitnodiging krijgen via Sport Administratie worden verzocht de betaling van het lidgeld uit te voeren via de
link in de uitnodiging.
Wie geen uitnodiging krijgt via Sport Administratie mag het lidgeld storten :
op rekeningnummer :
met vermelding :
Voorbeeld :

BE81 7332 0504 7724
Lidgeld2122 + naam speler(ster) + categorie
Lidgeld2021 Jan Janssens U6

Lidgeld – Rekenvoorbeeld

Alle leden die hun lidgeld hebben betaald kunnen GRATIS de thuiswedstrijden van al onze teams bijwonen.

Lidgeld – Inbegrepen materiaal
Gezien het streven van de club naar uniformiteit en gezien de vele vragen van onze leden voorzien we in het lidgeld voor de
onderbouw opnieuw een trainingspak.
Voor de bovenbouw worden met de betreffende groepen nog afspraken gemaakt.

Enkele belangrijke punten
Pasdagen en info-momenten
Informatie in verband met de pasdagen en info-momenten per team kunnen we door de huidige omstandigheden
pas later bevestigen. Hou vooral de sociale media in het oog voor meer details.
Foto’s van leden op sociale media
De club respecteert graag de privacy van de leden bij het publiceren van nieuws en info op social media.
Betaling van het lidgeld beschouwen we als akkoord voor het publiceren van foto’s van betreffende leden op onze
social media.
Wie geen foto’s op social media wenst, kan dit uitdrukkelijk melden bij het bestuur.
Zomerterras en Foodbar
Vanaf 5 juni gaat bij goed weer het zomerterras weer open tijdens het weekend.
Deze keer werken we samen met Goesting Foodbar.
Meer details op onze web site en Facebook pagina.
Kom eens kijken ! Iedereen welkom.

Met sportieve groeten.

Bestuur RFC BLAASVELD

