
 

 

Lidgelden seizoen 2020 – 2021 
 

 

 

Beste leden, 
 
Dat Covid-19 ervoor gezorgd heeft dat het volleybalseizoen abrupt beëindigd werd is voor 
niemand een verrassing. We hebben onze competitie, trainingen moeten stoppen. Er is geen 
afscheid van het seizoen, geen afscheid van trainers, spelers, supporters. 
 
Daarenboven werd niet enkel de competitie abrupt stilgelegd maar ook alle randactiviteiten 
zoals de bekermatchen, de evenementen en de uitbating van de cafetaria. Hierdoor zorgde 
het virus niet enkel voor een sportieve kater maar heeft dit ook gevolgen voor onze 
inkomsten gehad. 
 
Het missen van deze inkomsten en het feit dat bepaalde kosten gewoon verder gelopen zijn, 
heeft ons als bestuur genoodzaakt om bepaalde beslissingen te moeten nemen. Dit maakt 
dat onze club voor het seizoen 2020 – 2021 voor een grote financiële uitdaging staat. 
 
Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen zal dit, van ieder van ons, een inspanning 
vergen. Zo zijn er afspraken gemaakt met de spelers van de Liga, bekijken we niet alleen alle 
kosten, maar zoeken we ook bronnen van inkomsten. Zo zijn we constant op zoek naar 
sponsors en moeten we meer dan ooit maximaal inzetten op evenementen. Jammer genoeg 
moeten we helaas ook het lidgeld verhogen volgend seizoen. 
We beseffen dat dit geen leuke boodschap is, daarom hebben we ook geprobeerd zoveel 

mogelijk deze verhoging te compenseren. We hebben daarom beslist het verhoogde bedrag 

voor een deel om te zetten in drankbonnen voor de cafetaria in de Dulpop. 

Inhoud Lidgeld: 
 

 Aansluiting bij de volleybalfederatie en verplichte verzekering 

 Gratis inkom (abonnement) voor de wedstrijden van de Liga 

 Trainingen voor de periode augustus tot mei 

 Deelname competitie 

 Wedstrijdtenue die geleidelijk doorheen heel de club wordt vernieuwd 

 Drankbonnen ter waarde van 20€ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Lidgeld  
 
+ 10 DRANKBONNEN 

SENIOREN + U19, U17, U15 € 285,00 

RECREATIE € 225,00 

U13 + U11 € 205,00 
U9 € 140,00 

 

Voor gezinnen met meerdere kinderen wordt er een korting gegeven van € 10 per spelend 
lid, te beginnen vanaf het tweede lid. 
Wie betaalt voor 31 juli 2020,  krijgt 10 EXTRA drankbonnen als vroege betalingsbeloning. 

 

 

Storten op het rekeningnummer van :  
PNV Waasland vzw bij KBC : BE93 7370 1885 9267 met vermelding 
van naam spe(e)l(st)er en ploeg. 

 

 

Niet te vergeten: 
 

 Betaling ten laatste in orde te brengen tegen 31 augustus 2020 

 Zolang het lidgeld niet op de rekening gestort is, kan de speler niet aantreden in 
competitiewedstrijden 

 Lidgelden worden bij stopzetting van de volleybalactiviteiten niet terugbetaald 

 Bij het aanbrengen van een sponsorbord of andere sponsoring van minstens 300 
euro, ontvangt het lid een korting ter waarde van 10% op dit sponsorbedrag! 

 Uw ziekenfonds betaalt jaarlijks een gedeelte van het lidgeld terug. Wij vullen je 
aanvraagformulier graag in. 

 
 
Alleen op deze manier blijft het voor Gimme mogelijk om het bedrag van de lidgelden niet 
verder te verhogen. Wij rekenen daarom op uw medewerking en op een stipte betaling. 
 
Namens het bestuur en de medewerkers van VC Gimme Waasland wensen wij u nu reeds 
een tof en sportief seizoen 2020-2021 en hopen om u nog heel dikwijls te mogen ontmoeten 
en verwelkomen in onze sporthallen. 
 
 
 
Het Bestuur 


