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Beste handballiefhebber,

Het startschot van de vakantie is gegeven en ook bij HBC Evergem hebben we niet
stilgezeten en zijn we reeds druk in de weer om seizoen 2019-2020 voor te bereiden.
(kalender, activiteiten, …)

Om alles in goede banen te leiden, zijn wij zo vrij om jullie vriendelijk te vragen het lidgeld
te willen overschrijven voor 3 augustus 2019.

Het lidgeld ziet er als volgt uit:
Jeugd geboren in 2010 of later : 95 €
Jeugd geboren in 2006 tot en met 2009 : 115 €
Jeugd geboren in 2002 tot en met 2005 : 125 €
Studenten geboren voor 2002 met kindergeld : 165 €
Senioren heren/dames geboren voor 2002 zonder kindergeld : 215 €
Fithandballers (tweewekelijks) : 50 € verzekering inbegrepen of 5 € per beurt zonder
verzekering
Gelieve het bedrag te storten op BE93 890-2142281-67 (VDK), met vermelding:
‘’LG + naam speler + geboortejaar’’ - Wij aanvaarden ook sportcheques

Mutualiteit : betalen jaarlijks een deel van het lidgeld terug (meestal +/- 15 €). Wij vullen
deze documenten graag samen in zodat je deze kan indienen bij het ziekenfonds.

Trainingen/eerste wedstrijden/tornooien : via de trainer/ploegverantwoordelijken worden
jullie tijdig ingelicht wanneer de eerste trainingen plaatsvinden. Hou ook de website &
facebookpagina in de gaten, daar verschijnen de laatste berichten, geven wij tijdig een
overzicht van de trainingsuren.

BBQ op het einde van het seizoen (mei 2020) :
Voor jeugdspelers : inbegrepen in het lidgeld
Voor senioren dames/heren : aanwezigheid van 80 % op trainingen en wedstrijden – dan
inbegrepen in het lidgeld
Voor fithandballers : niet inbegrepen in het lidgeld
Indien er vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren.
Als je de handbalschoenen definitief aan de haak hangt, is het nu ook het moment
om dit te melden.
Namens het bestuur wensen we jullie een fijne & sportieve vakantie toe.
Carine Goethals
Secretaris

