
 
 

BETALING LIDGELD SEIZOEN 2022-2023 
  

NUTTIGE INFORMATIE 

Lees deze brief volledig door. 

Hij bevat nuttige informatie en enkele interessante mededelingen. 

  

Beste RFCB'er, 

  

We hopen dat jij en je familie en vrienden het wel stellen in deze periode. 

Het is zowel binnen als buiten de club niet voor iedereen altijd even evident geweest het voorbije jaar. 
Toch durven we hopen dat iedereen met evenveel honger als wij uitkijkt naar het volgende seizoen 2022 - 
2023. En daar hoort onvermijdelijk de jaarlijkse lidgeldbrief bij. 

We beseffen dat COVID-19 het voor velen wat lastiger heeft gemaakt. Ook onze club ontsnapte niet aan 
de bijhorende uitdagingen. We willen je daarom ook vriendelijk vragen om de bijhorende afspraken en 
betaaltermijnen aangaande het lidgeld te respecteren.  
 
We schakelen vanaf dit seizoen ook over op een andere kledingsponsor met name JAKO. In het lidgeld zit 
ook dit seizoen een trainingspak inbegrepen voor elke jeugdspeler (tem U17). De teams van de 
bovenbouw zullen dit intern met het bestuur bespreken wat er zal aangekocht worden.  

Lidgeld - Afspraken 

Om misverstanden en discussies te vermijden, alvast enkele afspraken : 

• We zouden willen vragen om het lidgeld zo snel mogelijk te betalen. 

• De uiterste betaaldatum, voor iedereen, is maandag 15 augustus 2022. 

• Onvolledig afgewerkte seizoenen, om welke reden ook, kunnen NIET leiden tot vermindering van 
het lidgeld. 

• Wie bij aanvang van de competitie niet in orde is met het lidgeld, zal niet kunnen trainen of 
deelnemen aan wedstrijden. 

• Worden vrijgesteld van lidgeld : Bestuursleden, trainers & afgevaardigden. 

 

 

 

 

   
 



Lidgeld – Bedragen 

Het lidgeld voor de verschillende categorieën blijft als volgt bepaald: 

CATEGORIE LIDGELD 

Eerste Elftal Dames & Heren, Beloften € 270 

Zondagreserven/Veteranen € 185 

Jeugdspelers & jeugdspeelsters (tem U17) € 255 

Nieuwe aansluitingen U5 & U6 € 155 

Steunend Lid (toegang bij ALLE thuiswedstrijden) € 75 

Korting 2e speler uit hetzelfde gezin - € 25 

Maximum Gezinsprijs € 600 
 

Je mag het lidgeld storten met de volgende gegevens:               
 
REKENINGNUMMER: BE81 7332 0504 7724 

Vermelding :     Lidgeld2223 + naam speler(ster) + categorie 

Voorbeeld :     Lidgeld22-23 Jan Janssens U6 
 

Lidgeld – Rekenvoorbeeld: 
REKENVOORBEELD   

Gezin met 1 jeugdspeler € 255 

Gezin met 2 jeugdspelers € 485 

Gezin met 3 jeugdspelers 
€ 255 + (€ 255 - € 25) + (€ 255 - € 25) = € 715 

MAXIMUM Gezinsprijs ==> * € 600 

MAXIMUM Gezinsprijs 
€ 600 

* MAXIMUM Gezinsprijs is dus voordeel vanaf 3 
jeugdspelers * 

 

Alle leden die hun lidgeld hebben betaald kunnen GRATIS de thuiswedstrijden van al onze teams 
bijwonen. 

 
Enkele belangrijke punten! 
Pasdagen en info-momenten 

Er werd reeds een pasdag afgewerkt op woensdag 8 juni 2022. Vanavond WOENSDAG 15 JUNI 2022 

staat de tweede pasdag gepland in onze kantine vanaf 18u30 tot 21u00.  

De leden die deze pasdag gemist hebben zullen in augustus nogmaals een kans krijgen. Maar hun 
trainingspak zal dan ook pas dan besteld kunnen worden uiteraard.  

  

Foto’s van leden op sociale media 

De club respecteert graag de privacy van de leden bij het publiceren van nieuws en info op social media. 



Betaling van het lidgeld beschouwen we als akkoord voor het publiceren van foto’s van betreffende leden 
op onze social media. Wie geen foto’s op social media wenst, kan dit uitdrukkelijk melden bij het bestuur. 

Sportieve groeten,  

Het Bestuur 

 


