UITNODIGING SEIZOEN 2018-2019
Beste Leobadder,
Na een maand rust vliegen we er terug in op

donderdag 02 augustus 2018!

Het bestuur van Leobad heet je van harte welkom voor het seizoen 2018 – 2019. In deze folder
vind je de nodige informatie om vlot van start te kunnen gaan. Wil je alles nog eens nalezen, dan
kan je naar www.leobad.be surfen en je kan je aansluiten bij onze (besloten) facebookpagina.
Uiteraard kan je ook met al je vragen bij een van de bestuursleden en bij de andere clubleden
terecht.
Wij wensen we je alvast een leuk, sportief en succesvol seizoen toe!
Sportieve groeten,
Het bestuur van Leobad BC

Waar?
Sporthal ‘t Geleeg
Caimolaan 130
3970 Leopoldsburg
011 40 22 60

Wanneer?
Donderdag: Vrij spel van 20u tot 22u30 op terrein A en B.
Zondag: Vrij spel van 10u tot 12u op terrein A of in de Omnizaal.

Wanneer niet?
De sporthal is gesloten:
Heel de maand juli
+
Donderdag 11/10/2018
Zondag 14/10/2018
Zondag 17/03/2019
Zondag 31/03/2019
Zondag 12/05/2019
Donderdag 23/05/2019
Zondag 26/05/2019

Lidgeld
De lidgelden voor het seizoen 2018 – 2019 zien er als volgt uit:
-

€ 90 voor een lid dat aan het begin van het seizoen start
€ 60 voor een lid dat pas in het 2de trimester (januari tot eind maart) aansluit of dat op uitleen is of Leobad als
2de club heeft
€ 30 voor een lid dat pas in het 3de trimester (april tot eind juni) aansluit
Per bijkomend lid van hetzelfde gezin is er een korting van € 10 per persoon

We vragen jullie voor 17/09/2018 te storten op rekeningnummer BE95 9530 4927 5258 met vermelding van je
naam en geboortedatum!!! Na deze datum ben je niet langer verzekerd voor eventuele ongevallen en mag je niet langer
deelnemen aan trainingen.
Vergeet niet dat je een deel van het lidgeld kan terugkrijgen via je ziekenfonds. Voor het invullen van de papieren kan je
bij iemand van het bestuur terecht.

Materiaal
Een koker plastic shuttles (6 stuks) kost €8 en voor een dozijn veren shuttles betaal je €15.
Je kan deze kokers bekomen bij voorzitter Stefan Sansen.

Bestuursleden
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Recreantenverantwoordelijke

Stefan Sansen
0478 39 63 30
bestuur@leobad.be

Evi Smets
0497 48 03 92
secretariaat@leobad.be

Pierre Fillée
Bart Gilen
011 34 52 14
0478 32 71 42
penningmeester@leobad.be recreanten@leobad.be

Praktische afspraken
We rekenen op je hulp bij het klaarzetten en het opruimen van de zaal en vragen je om de zaal netjes achter te laten.
Kapotte veren shuttles en ander afval horen thuis in de vuilbak.
We vragen je om dubbel te spelen op drukke momenten en rekening te houden met leden, die al een tijdje wachten op een
vrij veld.
Verder vragen we enkel nog je sportieve inzet en een vriendelijke glimlach!
Let’s play!

LEOBAD BC VZW

