Krachtbal Klub

Temse
Temse, 20.06.2017
Beste leden en sympathisanten,
Het seizoen 2016-2017 is nog maar net afgelopen of het is alweer tijd om het nieuwe krachtbalseizoen
te beginnen voorbereiden. Vooreerst wil ik jullie in naam van het bestuur nogmaals bedanken voor
jullie hulp bij één of meerdere activiteiten tijdens het afgelopen feestweekend!! Het was meer dan een
topeditie!!
De competitie zal starten in het weekend van 9 en 10 september en met deze brief kunnen we jullie al
de eerste belangrijke zaken meegeven.
In onderstaande tabel vind je het lidgeld terug voor het seizoen 2017- 2018. Het lidgeld zal dit jaar
voor de spelende leden verhoogd worden met 10 euro maar zij krijgen hiervoor elk een sporttas van
de club:

categorie
Jeugd -12 jaar
Jeugd +12jaar
Senior van 18 jaar
Nieuwe aansluiting
Nt-speler

Lidgeld
40 €
50 €
75 €
35 €
25 €

Gelieve te betalen op rekeningnummer BE80 2930 1622 0677 (GEBA BE BB) en dit voor 15 augustus
2017. Vergeet niet de namen te vermelden van de personen waarvoor het lidgeld bedoeld is. De
medische kaarten moeten ten laatste op 10 augustus 2017 terugbezorgd worden bij Jan Volckerick,
Grote Dweersstraat 41 – 9140 Temse.
Alle leden (spelers en niet-spelers) kunnen een gedeelte van hun lidgeld terugkrijgen via een
aanvraagformulier dat je terugvindt op de website van je mutualiteit. Dit formulier kan je aan Jan
bezorgen om te laten invullen.
Aan de personen die dit seizoen stoppen met spelen of geen lid meer wensen te zijn van onze club,
vragen we om dit zo snel mogelijk te laten weten via een mailtje en de uitrusting voor 15 augustus
terug te bezorgen.
De start van de trainingen worden nog per mail doorgegeven.
Hierbij reeds enkele belangrijke data:
Zaterdag 12 augustus 2017:
tornooi Robland Sint-Michiels;
Maandag 14 augustus 2017 :
klusjesdag op onze club vanaf 10 uur
Maandag 14 augustus 2017 :
algemene vergadering in de kantine om 19 uur
Zaterdag 26 augustus 2017:
tornooi ‘t Klaverken Buggenhout; (o.v)
Zondag 27 mei 2018:
bekerfinales te Buggenhout
Sportieve groeten,
Het bestuur,
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