
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lommel, 20 april 2020 

 
Beste ouders, 
Beste speelster, speler, 
 
Het seizoen 2019-2020 is op een abrupte manier noodgedwongen geëindigd maar we gaan 
ervan uit dat het volgend seizoen terug kan starten in augustus (!?) en het bestuur en de 
Sportieve Raad zijn reeds lange tijd bezig met de planning van het volgende seizoen. 

 
Omdat we tijdig de ploegen moeten inschrijven voor de nieuwe competitie, zouden we vóór 
eind mei moeten weten over welke speelsters/spelers we kunnen beschikken. 
Mogen wij daarom vriendelijk vragen het lidgeld van het volgende seizoen te storten vóór 
31 mei. 
Indien de betaling na 31 mei gedaan wordt rekenen we € 25,00 extra aan omdat we onze 
club onmogelijk kunnen organiseren op basis van mondelinge toezeggingen van spelers als 
nadien blijkt dat we onvoldoende spelers hebben voor een bepaalde ploeg. 
 
Het lidgeld voor 2020-2021 bedraagt :  

 
Reeks    Geboortejaar Lidgeld ná 31 mei 
Recreanten €   50,00 €   75,00 
G-basket      Minioren €   75,00 € 100,00 
G-basket      Junioren € 100,00 € 125,00 
Premicroben  U8     2012-2018 € 150,00 € 175,00 
Microben  U10     2011-2012 € 200,00 € 225,00  
Benjamins  U12     2009-2010 € 225,00 € 250,00 
Pupillen  U14     2007-2008 € 250,00 € 275,00 
Pupillen  U14  (NIV 1/2 LAND) 2007-2008 € 300,00 € 325,00 * 
Miniemen  U16     2005-2006 € 250,00 € 275,00 
Miniemen  U16   (LAND)     2005-2006 € 300,00 € 325,00 * 
Kadetten  U18     2003-2004 € 300,00 € 325,00 
Kadetten         U18   (LAND)               2003-2004           € 350,00         € 375,00 * 
Kadetten Meisjes  U19   (PROV)               2002-2004           € 300,00         € 325,00 
Senioren                (PROV)               …    -1999           € 300,00         € 325,00 
Senioren                (NAT.+LAND)                …    -1999           € 350,00         € 375,00  

° 2de lid : € 25 korting          ° vanaf 3de lid : € 50 korting 
 

 
* Omwille van de Coronaperikelen en het feit dat we daardoor nog geen definitieve lijsten 
hebben van welke jeugdspelers/speelsters landelijk of provinciaal gaan spelen is het voorstel 
dat de jeugdspelers (U14, U16, U18) in een eerste fase de provinciale tarief betalen. 
Wanneer eenmaal de landelijke ploegen zijn samengesteld wordt gevraagd om de € 50,00 
extra bij te storten. 
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* Gelieve het lidgeld te storten op rekening nr. BE88 8508 4504 8941 van BBC 
Croonen Lommel met vermelding van de naam van de speelster/speler én het 
geboortejaar. Gelieve voor meerdere kinderen aparte stortingen te doen en de 
eventuele korting (2de lid, 3de lid) te vermelden. 
 
* Degenen die vorig seizoen hebben deelgenomen aan een extra activiteit 
ontvangen vóór 15 mei een persoonlijke mail over het bedrag dat in mindering  
mag worden gebracht van het te betalen lidgeld. 
 
* Ook dit jaar is er de mogelijkheid om een gedeelte van dit lidgeld terug te 
verdienen: zie extra bijlage  

 
* Alle leden van de club ontvangen een gratis abonnement om de thuiswedstrijden 
van de seniorenploegen bij te wonen. 
  
* Alvorens deel te nemen aan de wedstrijden dient iedere speler verplicht een 
geneeskundig getuigschrift te laten invullen bij de huisarts. 
Dit doktersbriefje moet afgegeven worden aan de coach vóór de eerste officiële 
wedstrijd, anders mag er niet aan deze wedstrijd worden deelgenomen. 
 
* Op de website van de club (www.bbclommel.be) vindt u binnenkort allerhande 
praktische info (o.a. nieuws in verband met de trainers, het trainingsschema, het 
doktersbriefje, activiteiten- en wedstrijdkalenders …) Voor het nieuwe seizoen is 
deze info ten vroegste vanaf begin juli beschikbaar !  
 
* vanuit de sportieve raad nodigen wij alle ouders in de 2de helft van mei (van zodra 
deze samenkomst toegelaten is) uit op een samenkomst om de ploegindelingen van 
volgend seizoen toe te lichten. 
 
 
● LET OP : Alle leden worden verwacht te helpen op enkele clubactiviteiten 

waar ALLE helpende handen nodig zijn : 
STARTDAG 
MOSSELFEEST  
… 

 
Namens het bestuur van Basketbalclub BBC Croonen Lommel,  
welkom bij de club ! 
 
 
 
 
 
Luc Witters Fonteyn Kristien                    Dewit Jean 
Voorzitter Sportieve Raad Secretaris Voorzitter  
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http://www.bbclommel.be/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
Extra bijlage :  
 
Systeem voor gedeeltelijk terugverdienen van lidgeld 
 
 
 

 
- de kadetten, junioren en senioren die bij 2 opbrengstactiviteiten komen helpen 
verdienen € 25,00/activiteit terug (totaal € 50,00) als korting op het lidgeld van 
het seizoen 2021-2022. 
- de kadetten, junioren en senioren die aan meer dan 2 activiteiten deelnemen 
ontvangen nog eens € 10,00 extra korting per extra activiteit 
- alle ouders van alle spelers ontvangen per deelname aan één van vermelde 
activiteiten telkens € 10,00 terug als korting op het lidgeld van hun kinderen voor 
het volgende seizoen : 

 
Voorbeeld 1 : Speler X (benjamin) 

Papa neemt deel aan 2 activiteiten (- € 20,00) 
Mama neemt deel aan 1 activiteit (- € 10,00) 
Speler X betaalt volgend seizoen € 200,00 - € 30,00 = € 170,00 

 
Voorbeeld 2 : Speler Y (junior) 

Speler Y neemt deel aan 3 activiteiten (- € 50,00 en - € 10,00) 
Papa neemt deel aan 2 activiteiten (- € 20,00)  
Speler Y betaalt volgend seizoen € 300,00 - € 80,00 = € 220,00 
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