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Beste handbalvrienden, 

 

 

Het COVID-19 virus heeft ons allen ook tijdens het seizoen 2020-2021 niet gespaard. Het 
seizoen 2019-2020 was door dit hardnekkig virus al in mineur geëindigd en het verbod tot het 
uitvoeren van onze geliefde sport in competitieverband werd ons ook in het huidige seizoen 
meermaals opgelegd. Het clubbestuur en de medewerkers zijn zich dus wel terdege bewust van 
het zeer beperkte sportaanbod dat wij jullie het afgelopen seizoen hebben kunnen aanbieden, 
maar opnieuw zijn wij genoodzaakt om in deze periode toch lidgeld te vragen voor het volgend 
seizoen om de club financieel gezond te houden. De jaarlijks terugkerende uitgaven (verzekering, 
verplichte lidgelden, vaste kosten…) in combinatie met verminderde inkomsten (verbod opening 
cafetaria, tickets…) laten ons geen keuze. 
 
De huidige positieve evolutie van de coronacijfers is hoopgevend, we mogen terug trainen en 
oefenen. De eerste oefenwedstijden hebben al plaatsgevonden met een aanzienlijk aantal 
enthousiaste supporters op onze tribune en we hebben de smaak weer te pakken. We kijken er 
dus echt naar uit om de geplande competitie 2021 – 2022 aan te vangen! 
Voor het volgend seizoen is er beslist om de tarieven van de afgelopen 2 seizoenen te 
behouden. Daarbovenop blijft de club jullie voorzien in gratis veiligheidsmateriaal indien dit 
verplicht blijft bij het hervatten van de trainingen. 
 
Voor het volgend seizoen is er beslist om de tarieven van de afgelopen 2 seizoenen te behouden. 
Daarbovenop blijft de club jullie voorzien in gratis veiligheidsmateriaal indien dit verplicht blijft bij 
het hervatten van de trainingen. 
Het lidgeld dient zo snel mogelijk betaald te worden! 
Het lidgeld dient vooral om jullie aansluiting bij de Vlaamse Handbalvereniging te garanderen, 
alsook om in orde te zijn met de bijdragen voor de verzekering van sportongevallen.  
 

Senioren en JM18 geboren in 2005 en vroeger €250 

Senioren geboren in 2005 en vroeger (recreanten ploeg in regio) €140 

Jeugdspelers geboren van 2006 tot 2007 (JM16) €190 

Jeugdspelers geboren van 2008 tot 2009 (JM14) €160 

Jeugdspelers geboren van 2010 tot 2011 (JM12) €140 

Jeugdspelers geboren van 2012 tot 2013 (JM10) €90 

Jeugdspelers geboren van 2014 tot 2015 (JM8) €70 

Bewegingsschool geboren in 2016 en jonger, FIT handbal €70 
 
Gelieve het lidgeld te storten op rekeningnr. BE62 9731 5663 8361 BIC: ARSPBE22 
met vermelding van de naam van het lid en geboortedatum. Indien men niet tijdig betaalt, zal 
men uitgesloten worden van de activiteiten van de club tot op het moment dat de betaling in orde 
is. 
Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, gelieve dan contact op te nemen met Sven Van 
Kerkhoven (sven_vk@hotmail.com). 

• Elk 2e en volgende schoolgaande kind van hetzelfde gezin krijgt een korting van 10€. 

• Door het betalen van het lidgeld gaat men akkoord met het huishoudelijk reglement zoals 
opgenomen op onze website. (http://www.merksemhandbal.com/info) 

Met sportieve groeten 
Bestuur OLSE Merksem HC vzw 
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