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Beste sportvrienden, 
 
 
 

 
Het seizoen 2019-2020 is in mineur geëindigd door heel de problematiek rond COVID-19 en 
het verbod tot het uitvoeren van onze geliefde sport. Echter zijn wij genoodzaakt om in deze 
periode toch het lidgeld te vragen voor volgend seizoen.  
 
Aangezien wij geen kortingen of terugbetalingen (in tegendeel zelfs) op bondsbijdragen,  
verzekeringen en andere kosten krijgen, kunnen wij dan ook geen terugbetaling doen. Voor 
het volgend seizoen is er beslist om de huidige tarieven te behouden en zullen wij voor al onze 
leden een drinkbus met ons logo bezorgen op het moment dat de trainingen mogen hervat 
worden. Daarbovenop zullen wij voorzien in club mondmaskers die iedereen gratis krijgt bij het 
hervatten van de trainingen. 
 
Het lidgeld dient vooral om jullie aansluiting bij de Vlaamse Handbalvereniging te garanderen, 
alsook in orde te zijn met de bijdragen voor de verzekering van sportongevallen.  
 
 

Senioren en JM18 geboren in 2004 en vroeger €270 

Senioren geboren in 2004 en vroeger  
(Recreanten ploeg in regio) 

€160 

Jeugdspelers geboren van 2005 tot 2006 (JM16) €210 

Jeugdspelers geboren van 2007 tot 2008 (JM14) €180 

Jeugdspelers geboren van 2009 tot 2010 (JM12) €160 

Jeugdspelers geboren van 2011 tot 2012 (JM10) €110 

Jeugdspelers geboren van 2013 tot 2014 (JM8) €90 

Bewegingsschool geboren in 2015 en jonger, FIT handbal €90 
 
Gelieve het lidgeld te storten op rekeningnr. BE62 9731 5663 8361 BIC: ARSPBE22 
met vermelding van de naam van het lid en geboortedatum, en dit zo snel mogelijk. Indien 
men niet tijdig betaalt, zal men uitgesloten worden van de activiteiten van de club, tot het 
moment dat de betaling in orde is. 
 
Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, gelieve Sven Van Kerkhoven 
(sven_vk@hotmail.com) te contacteren. 
 

• Elk 2e en volgende kind ( = schoolgaand) van hetzelfde gezin krijgt 10€ korting. 

• Door het betalen van het lidgeld gaat men akkoord met het huishoudelijk reglement 
zoals opgenomen op onze website. (http://www.merksemhandbal.com/info) 
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