
 

 
 

Lidgeld 2021-2022 
 
Beste Apolloon’er, Beste Apolloon’ster  

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en, zoals elk jaar zijn wij genoodzaakt een ledenbijdrage te vragen om onze  aansluiting 
bij de handbalbond te betalen (aansluiting per speler en per ploeg, deelname competitie, verzekering, …).  

De eigenlijke werkingskosten van de club worden medegefinancierd via sponsoring en eigen activiteiten (beach,  kaarting, 
italiaanse avond, ...)  

De bijdragen voor het seizoen 2021-2022 zijn verschillende voor nieuwe leden en voor leden die vorig jaar hun lidgeld betaalden 
omdat we een tegemoetkoming willen doen omwille van Corona en dit op basis van de werking die de leden al dan niet volledig of 
gedeeltelijk konden genieten. Hieronder vind je de bedragen per leeftijd : 

 

 Nieuw lid U betaalde lidgeld vorig seizoen 

geboren in 1985 en vroeger  € 160 € 110 (*) 

geboren in 1986 tot 2009  € 210 € 160 (*) 

geboren in 2010 tot 2011 (+ meisjes 2009) € 160 € 160 

geboren in 2012 tot 2015  € 160 € 160 

Traingsuren voor volgend seizoen vindt u hier terug 

Dit jaar wordt tevens geen extra 25 euro aangerekend in ruil voor aangeboden sportartikelen.  

Gelieve te storten op rekening BE87 3850 0981 9594 met vermelding: Voornaam Achternaam lidgeld 2021-2022. Wil zeker 
betalen voor 1 september omdat ook wij dan de bijdrage aan de bond moeten betalen! Indien niet betaald tegen deze datum 
wordt het lidmaatschap geschrapt.  

Let wel: je bent pas verzekerd na betaling van de ledenbijdrage (voor zowel nieuwe als reeds aangesloten leden). Indien  aan deze 
voorwaarden niet is voldaan, is er geen dekking van de verzekering en ligt de volledige verantwoordelijkheid bij  de leden en/of hun 
ouders.  

Ook wij werken met de UiTPAS van de stad ! Hebt u deze, mail dan uw nummer door naar secretariaat@apolloon.be,  dan 
zorgen wij voor je extra spaarpunten !  

Mocht u vanaf dit seizoen geen lid meer zijn van onze club, dan verzoeken wij u dat zo snel mogelijk te laten weten via  
secretariaat@apolloon.be Wil dat enkel op deze manier doen, dus niet via je trainer, een medespeler, een ouder,  …anders blijft 
onze ledenlijst onaangepast en blijven we ongepaste herinneringen sturen.  

Voor meer informatie/vragen/niet akkoord, aarzel dan niet ons te contacteren via secretariaat@apolloon.be. Wenst u 
dat discreet te doen kan u steeds naar Karl bellen 0476 96 32 23.  

PS : indien u een sponsor kan aanbrengen mag u dat eveneens doen via secretariaat@apolloon.be en dan nemen we  contact 
met u op om dat verder te behandelen. U krijgt éénmalig 10 % van de aangebrachte sponsorsom als beloning !  

(*) op aanbreng van een ouder willen we dit nog even meegeven : ook voor de club was dit geen normaal jaar en zagen we heel 
wat inkomsten verdwijnen (inkom, events, sponsors, …). Mocht u ons hierbij een beetje willen steunen kan u het bedrag altijd 
aanpassen. De verwerking gebeurt discreet ! 

Namens Apolloon,  
Karl Laverge, Voorzitter  
 

 

Handbalclub Apolloon Kortrijk vzw  

Pieter-Jan Malfait, secretariaat  

GSM +32 494 25 42 62  

secretariaat@apolloon.be 

Elfde Novemberlaan 39 B-8500 KORTRIJK  

IBAN BE87 3850 0981 9594 – BIC BBRUBEBB  
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