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Voor nieuws, wijzigingen speeluren en andere nuttige informatie bezoek je best regelmatig
de website van de club: www.lokersebc.be

Lidgelden 2012
Aan alle leden van de Lokerse BC vzw

Seizoen 2011-2012

Beste leden van de Lokerse BC,

Het jaar 2011 loopt stilaan op haar einde. Het jaar waar onze club haar 25-jarige bestaan mag vieren en waar we met 
enige trots mogen melden dat het een zeer mooi jaar was. Dankzij onze vele en vooral succesvolle activiteiten zijn we 
er dit jaar in geslaagd onze balans mooi in evenwicht te houden. In een periode waar alles duurder wordt hoeven we 
dus niet over te gaan tot een verhoging van onze lidgelden. En daar zijn we toch wel fier over. 
Wèl doen we een warme oproep aan al onze leden om onze activiteiten (zoals paaseierenverkoop, jeugd-
oudertornooi & clubdag) te steunen opdat wij er als club kunnen blijven in slagen ons kostenplaatje volledig rond te 
krijgen.

Zoals de vorige jaren sturen wij jullie een gepersonaliseerde brief op waarop automatisch berekend wordt hoeveel 
jij of jouw gezin dient bij te dragen aan lidgeld. Naargelang het spelersstatuut dat je bezit, jeugd (J), recreant (R) of 
competitiespeler (CT), betaal je een ander bedrag. (Zie tabel). Om het ganse gezin aan het sporten te krijgen bieden 
wij jullie een speciale gezinskorting aan van 5€ per extra gezinslid. Dus het tweede gezinslid bieden we 5€ korting, het 
derde 10€ enzovoort. 
Ben je jeugdspeler, maar neem je deel aan de volwassen-competitie dan val je onder het statuut competitiespeler.
Als club moeten wij vóór eind december 2011 de clublicentie van elke speler betalen aan de Vlaamse Badminton Liga 
(VBL). De club wenst natuurlijk geen licentiegeld te betalen van spelers die achteraf beslissen om niet meer aan te 
sluiten. Dit is verlies voor de club! Daarom vragen wij aan alle leden om vóór 18 december hun lidgeld te betalen. 
Wie later betaalt zal bovenop het normale lidgeld een bijkomende administratiekost van €5 moeten betalen! 

Tot slot wil ik nog even het volgende vermelden. Indien een lid één (of verschillende) sponsors kan aanbrengen 
twv. 250€ dan hoeft die persoon géén lidgeld te betalen. Voor spelers met een eigen zaak komt het op deze manier 
goedkoper uit om via de zaak te werken, dan het lidgeld uit eigen zak te betalen! De club vaart er uiteraard ook wel 
bij. 
Informeer hiervoor bij David Bauwens of Chris vandecasteele. 
Moesten er bij jouw berekening foutjes geslopen zijn, geef een seintje en betaal dan het correcte bedrag.
Wens je uw lidmaatschap te stoppen, gelieve dan asap een mailtje te sturen naar buik01@hotmail.com.

Hieronder het overzichtstabel van de lidgelden:

Tabel lidgelden 2012 Vóór 18/12/2011 Vanaf 18/12/2011

Jeugd (J) 65 euro 70 euro

Recreant (R) 75 euro 80 euro

Competitiespeler (CT) 100 euro 105 euro

Met sportieve groeten, 
Het bestuur


