LIDGELD
De lidgelden voor het seizoen 2019 – 2020 zien er als volgt uit:
1.

De prijs bedraagt € 90,00 voor alle leden.
Wie pas het 2de trimester (januari tot eind maart) van het
sportseizoen aansluit, betaalt € 60,00. Vanaf het 3de trimester
(april tot eind juni) betaal je nog € 30,00.

2.

De prijs bedraagt € 60,00 voor een speler die op uitleen is of
Leobad als 2de club heeft.
Per bijkomend lid van hetzelfde gezin is er een korting van
€ 10,00/ persoon.

UITNODIGING
SEIZOEN 2019-2020

GELIEVE VÓÓR 16/09/2019 TE STORTEN OP
REKENINGNUMMER BE95 9530 4927 5258
Gelieve je naam en geboortedatum te vermelden bij de
mededeling!!!

NA DEZE DATUM BEN JE NIET LANGER VERZEKERD VOOR
EVENTUELE ONGEVALLEN !!!
Graag willen we jullie er nog even aan herinneren dat je een
deel van het lidgeld kan terugkrijgen via je ziekenfonds.
Voor meer info of het invullen van de papieren kan je altijd
bij iemand van het bestuur terecht!

VZW

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

www.leobad.be

Start seizoen 2019-2020
Beste lid van Leobad,
Het bestuur van Leobad is blij je te kunnen begroeten voor het
seizoen 2019 – 2020. In deze folder vind je alle nodige informatie.
We vragen je alvast alles goed door te nemen zodat we vlot van start
kunnen gaan!
Ook de nieuwe leden willen we langs deze weg hartelijk verwelkomen.
We hopen dat de kennismaking met Leobad BC voor hun een nieuwe
start mag zijn in een sportieve gemeenschap.
We vliegen er terug in op donderdag 01 augustus 2019!
De speeluren kan je verder in deze folder vinden.
Al deze informatie is uitgebreid terug te vinden op onze website
www.leobad.be of op onze facebookpagina.
Natuurlijk kan je ook altijd informatie verkrijgen via onze
bestuursleden.
We vragen eveneens aan iedereen op drukke momenten dubbel te
spelen en rekening te houden met leden die al een tijde wachten op
een vrij veld. Ook bij het klaarzetten en het opruimen van de zaal
vragen we je hulp.
Voor diegene die met veren shuttles spelen vragen we deze kapotte
shuttles na het spelen in de vuilbak te gooien. Hou de zaal ook netjes
aub!

Bestuursleden
VOORZITTER

SECRETARIS

Stefan Sansen
0478/39.63.30
bestuur@leobad.be

Evi Smets
0497/48.03.92
secretariaat@leobad.be

WIE? WANNEER? WAAR?
SPORTHAL ’T GELEEG
CAÏMOLAAN
3970 LEOPOLDSBURG
011/40.22.60

Donderdag:
Vrij spel van 20u tot 22u30 op terrein A en B.
PENNINGMEESTER

RECREANTENVERANTWOORDELIJKE

Pierre Fillée
011/34.52.14
penningmeester@leobad.be

Dirk Boeckx
0472/50.51.66

Zondag:
Vrij spel van 10u tot 12u op terrein A of Omnizaal.
OPGELET Geen badminton op:
In JULI is de sporthal gesloten dus wordt er niet gespeeld!
Zo 17/11/19 – Karate
Zo 15/12/19 – Indoorvoetbal
Zo 12/01/20 – Karate
Zo 19/01/20 – Karate
Zo 16/02/20 – Jong & Sportief
Zo 29/03/20 – Jong & Sportief

Verder wensen we je een leuk, sportief en succesvol seizoen toe!
Sportieve groeten
Het bestuur van Leobad BC vzw

LEOBAD BC VZW

