Beste speler,
Beste ouders,
Hopelijk gaat alles goed met jullie. Kijken jullie – net zoals wij – uit naar het rijk van de
vrijheid, een warme zomer en een Covid-19 vrij basketseizoen 2021-2022 in de nieuwe
Verona-sporthal in Bertem?
Start basketjaar 2021-2022
We hopen om zoals gewoonlijk rond midden augustus van start te kunnen gaan met de
trainingen: U18, U21 en senioren starten waarschijnlijk al vroeger, U8 en U10 wellicht
pas in september. We volgen de richtlijnen van Basket Vlaanderen van dichtbij op, en
houden jullie op de hoogte van zodra de planning concreter wordt.
Neem ook even een kijkje op onze website waar je alle info vindt over het zomerkamp
dat we organiseren voor 6 tot 14-jarigen van 23-27 augustus.
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 31 augustus 2021 over te
schrijven. Gelieve ook te laten weten indien je niet meer wenst in te schrijven (zo
vermijdt de club ook de inschrijvingskosten)
Lidgeld 2021-2022
U8
(geboren in 2014 of later)
Andere spelers, exclusief
Masters (*)
(geboren in 2013 of vroeger)
Betalingsinformatie:

Als je betaalt
voor of op 31/08/2021

Als je betaalt
op 01/09/2021 of later

210€

225€

260€

275€

VZW Dynamo Bertem - BE58 2300 2171 4579
Vermelding: naam, voornaam en geboortedatum

(*) Masters krijgen binnenkort een aparte brief met bijkomende informatie
Medisch attest!
Vergeet ook niet het medisch attest zo snel mogelijk in orde te brengen. Zonder attest
mag je immers niet deelnemen aan wedstrijden.
Hoe? Je kunt het attest downloaden op onze website. Je laat het invullen door je
huisarts. Je maakt er een foto van of scant het in en bezorgt dat bestand via mail of
whatsapp aan de coach of ploegbegeleider. Lukt dat niet, dan mag je het ook gewoon
afgeven.
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.

Dynamo Bertem is en blijft vooral een familieclub
Coaches, spelers en ouders zorgen samen voor een toffe sfeer waarbij men op elkaar
kan rekenen.
Zoals eerder vermeld in de mail omtrent de Heldenploeg doen we graag beroep op de
ouders om onze werking vlot te laten verlopen. Er werd reeds een startvergadering
georganiseerd op 31 mei maar bij het begin van het seizoen krijg je zeker nog de kans
om aan te sluiten, alle hulp is welkom!
Weet je nu al dat je wilt helpen? Laat het ons weten via
secretariaat@dynamobertem.be

We wensen iedereen een deugddoende vakantie!
Met sportieve groeten,
Het bestuur en het jeugdcomité

