
 
 
Beste speler, 
  
 
Via deze brief informeren we je over de start van volgend seizoen en alles wat je 
hiervoor in orde dient te brengen. En wat we vorig jaar hoopten kunnen we nu écht 
beloven: we starten het nieuwe jaar met z’n allen in sporthal Verona! 
 
Start basketjaar 2022-2023 
We hopen om zoals gewoonlijk rond midden augustus van start te kunnen gaan met de 
trainingen. 
 
Het lidgeld voor het nieuwe seizoen 
Omdat elke speler correct ingeschreven moet zijn bij Basketbal Vlaanderen voor de start 
van het seizoen en omdat voor de sportverzekering het lidgeld betaald moet worden voor 
de start van de trainingen, vragen we je om het lidgeld tegen 21 juni 2022 over te 
schrijven. 
Indien je volgend jaar niet meer wil basketten, gelieve dat dan ook zo snel mogelijk mee 
te delen via secretariaat@dynamobertem.be, zo vermijdt de club onnodige 
inschrijvingskosten bij Basketbal Vlaanderen. 

 

  

Lidgeld 2022-2023 Masters 160€ 

  
Betalingsinformatie: VZW Dynamo Bertem - BE58 2300 2171 4579  
    Vermelding: naam, voornaam - Masters  

 
Medische keuring niet langer jaarlijks verplicht 
 
Vanaf volgend seizoen (2022-2023) is een jaarlijkse medische keuring bij de arts niet 
meer verplicht. Concreet geldt voor volgend seizoen dat alle spelers en scheidsrechters 
geboren in 2008 en 2004 verplicht zijn om een (sport)medische keuring, bij een sport- of 
huisarts uit te laten voeren voor aanvang van de competitie 2022-2023. Dit attest is 4 
seizoenen (seizoen 2022-2023 + 3 volgende seizoenen) geldig met als einddatum 30 
juni 2026. 
 
Alle spelers en scheidsrechters die buiten deze geboortejaren vallen én die reeds in 
seizoen 2021-2022 een medisch attest hebben opgeladen in onze databank moeten zich 
niet opnieuw medisch laten keuren voor seizoen 2022-2023. 
Meer info op de website van Basketbal Vlaanderen onder 
https://www.basketbal.vlaanderen/nieuws/detail/medische-keuring-niet-langer-jaarlijks-
verplicht  
 
Het medisch attest zullen we op onze website zetten van zodra dit beschikbaar is bij 
Basketbal Vlaanderen. 
 
Formulier terugbetaling mutualiteit? 
Betaalt jouw mutualiteit een deel van het inschrijvingsgeld bij een sportvereniging terug? 
Zoek het formulier op de site van jouw mutualiteit, bezorg het aan je coach of 

ploegbegeleider, wij vullen ons deel in en bezorgen het je zo snel mogelijk terug.   

mailto:secretariaat@dynamobertem.be
https://www.basketbal.vlaanderen/nieuws/detail/medische-keuring-niet-langer-jaarlijks-verplicht
https://www.basketbal.vlaanderen/nieuws/detail/medische-keuring-niet-langer-jaarlijks-verplicht


  
Dynamo Bertem is en blijft vooral een familieclub 
Coaches, spelers en ouders zorgen samen voor een toffe sfeer waarbij men op elkaar 
kan rekenen.  
Help je graag als delegee of tafelofficial, laat het weten aan je ploegbegeleider of aan het 
bestuur. Je doet hem of haar hier een groot plezier mee! 
Help je de club graag in de cafetaria, bij evenementen …, dan kun je aansluiten bij de 
heldenploeg en/of de cafetariaploeg. Die ploegen vormen een poule van vrijwilligers die 
we mogen aanschrijven voor support, op allerlei manieren, en steeds vrijblijvend. 
Nieuwsgierig of geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar katelijn.vanavermaet@telenet.be 

  

 
We wensen iedereen een deugddoende vakantie! 

 
Met sportieve groeten, 

  
Het bestuur 


