Lidgeld
Beste Apolloon’er, Beste Apolloon’ster
Het nieuwe seizoen staat voor de deur en, zoals elk jaar zijn wij genoodzaakt een ledenbijdrage te vragen
om onze aansluiting bij de handbalbond te betalen (aansluiting per speler en per ploeg, deelname
competitie, verzekering *, …).
De eigenlijke werkingskosten van de club worden medegefinancierd via sponsoring en eigen activiteiten
(beach, kaarting, italiaanse avond, ...)
De bijdragen voor het seizoen 2018-2019 zijn:
geboren in 1982 en vroeger
geboren in 1983 tot 2006
geboren in 2007 tot 2012

120 €
205 €
150 €

ten laatste tegen 15 augustus 2018
ten laatste tegen 1 augustus 2018
ten laatste tegen 15 augustus 2018

Gelieve te storten op rekening BE87 3850 0981 9594 met vermelding: Voornaam Achternaam lidgeld 20182019. Hou zeker rekening met de uiterste betaaldata ! Indien niet betaald tegen deze datum wordt het
lidmaatschap geschrapt.
Let wel: je bent pas verzekerd na het afgeven van een aansluitingskaart met ingevuld “medisch attest” +
recente pasfoto (enkel bij nieuwe aansluiting) en na betaling van de ledenbijdrage. Indien aan deze
voorwaarden niet is voldaan, is er geen dekking van de verzekering en ligt de volledige verantwoordelijkheid
bij de leden en/of hun ouders.
Ook wij werken met de UiTPAS van de stad ! Hebt u deze, mail dan uw nummer door naar
secretariaat@apolloon.be, dan zorgen wij voor je extra spaarpunten !
Mocht u vanaf dit seizoen geen lid meer zijn van onze club, dan verzoeken wij u dat zo snel mogelijk te laten
weten via secretariaat@apolloon.be
Voor meer informatie/vragen/niet akkoord, aarzel dan niet ons te contacteren.

Namens Apolloon,
Karl Laverge, Voorzitter

* : niet alle onkosten zijn gedekt. U vindt de voorwaarden op www.ethias.be
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