
 

 

26 augustus 2022 

 

 

 

 

 

Beste handbalvrienden, 

 

 

 

Het handbalseizoen 2022-2023 is volop aan de gang. Aan de hand van deze brief lichten wij jullie 
in over het te betalen lidgeld voor het seizoen 22-23. Het lidgeld dient voldaan te zijn binnen de 6 
weken na eerste training, na deze datum wordt het verhoogd met 5%.  
 
Het lidgeld dient in de eerste plaats om de aansluiting bij de Vlaamse Handbalvereniging (VHV) te 
garanderen, alsook om in orde te zijn met de bijdragen voor de verzekering van sportongevallen. 
Het draagt ook bij aan de werkingskosten van de ploegen (zaaluren, trainers, wedstrijdmateriaal). 
 
Vanaf het nieuwe seizoen dienen wij van de VHV bijkomend een jaarlijkse solidariteitsbijdrage van 
12 EUR per speler te betalen. Dit bedrag wordt door de bond geïnvesteerd voor de verbetering van 
de jeugdwerking en voor het promoten van de handbalsport. Voor het volgend seizoen is er door 
deze extra bijdrage beslist om de basistarieven van de afgelopen 3 seizoenen niet te verhogen.  
 
Als club willen wij ook een team spirit uitstralen en hiervoor vragen wij aan alle spelers geboren in 
2016 of vroeger om via de website https://www.merksemhandbal.com een kledijpakket aan te 
schaffen. Voor de kleintjes is een T-shirt met een logo van de club voorzien. U vindt de kledij op 
onze website en u kan bestellen via de link: Merksem Handbal - Handbalshop.nl 
 

Senioren en JM18 geboren in 2006 en vroeger €262 

Senioren geboren 2004 en vroeger: categorie Heren 3 (Liga 3) €212 

Jeugdspelers geboren van 2007 tot 2008 (JM16) €202 

Jeugdspelers geboren van 2009 tot 2010 (JM14) €172 

Jeugdspelers geboren van 2011 tot 2012 (JM12) €152 

Jeugdspelers geboren van 2013 tot 2014 (JM10) €102 

Jeugdspelers geboren van 2015 tot 2016 (JM8) en Fithandbal €82 

Bewegingsschool geboren in 2017 en jonger (vanaf 3 jaar) €82 
 
Gelieve het lidgeld te storten op rek.nr. 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 totdat de betaling in orde is. 
 
Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, gelieve dan contact op te nemen met de 
penningmeester Sven Van Kerkhoven (penningmeester@merksemhandbal.com). 
 

• Elk 2e en volgende schoolgaand 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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