Beste speler,
Beste ouders,
Nu de laatste wedstrijden gespeeld zijn en de trainingen in de nieuwe groepen gestart
zijn, kijken we al volop uit naar het seizoen 2019-2020.
Meer dan ooit zetten we met Dynamo Bertem in op de jeugd. Bij de jongste spelers
ligt de nadruk op het aanleren van de basistechnieken op een speelse wijze. Bij de
jongeren oefenen we op techniek en tactiek, met gediplomeerde coaches. Zo willen we
iedereen op termijn laten doorstromen naar onze oudere ploegen die volgend seizoen in
1ste, 2de en 3de provinciale spelen.
Dynamo Bertem is vooral een familieclub: coaches, spelers en ouders zorgen samen
voor een toffe sfeer waarbij men op elkaar kan rekenen. Om alles ook goed geregeld te
krijgen, doen we graag beroep op de ouders:
● Zo heeft elke ploeg een begeleider nodig die in contact staat met de ouders,
maar ook vrijwilligers om tijdens de wedstrijden de klok te bedienen en het
wedstrijdblad in te vullen (met de steun van het bestuur).
=> Wil je mee helpen? Geef dan een seintje : info@dynamobertem.be
● Alle spelers hopen ook dat de ouders, familie en vrienden komen kijken naar de
wedstrijden. We zorgen het komende seizoen voor lekkere snacks en drankjes
in het Dynamo Café.
● En uiteraard rekenen we op jullie deelname aan de vele activiteiten (zoals de
wafelverkoop, de Steakdag, het Valentijnsontbijt,...) die ervoor zorgen dat we het
lidgeld zo laag mogelijk kunnen houden.
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 30 juni 2019 over te
schrijven (en ten laatste op 15 augustus, mits een kleine meerkost).
Lidgeld 2019-2020

Als je betaalt
voor 30/06/2019

Als je betaalt
op 01/07/2019 of later

Peanuts
(geboren in 2012 of later)

210€

225€

Andere spelers
(geboren in 2011 of vroeger)

260€

275€

Betalingsinformatie:

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

Zal je (kind) niet meer deelnemen aan het volgende seizoen, informeer ons dan meteen
via secretariaat@dynamobertem.be zodat wij onnodige kosten kunnen vermijden.

Vergeet ook niet het medisch attest door uw huisarts te laten invullen en bij de eerste
training te bezorgen aan de coach of ploegbegeleider. Zonder attest mag je immers niet
deelnemen aan wedstrijden. Dit attest kun je downloaden op de website.
=>

Ken je iemand die graag zou basketballen bij Dynamo Bertem?
Laat het ons weten! Stuur een mailtje naar info@dynamobertem.be

Een nieuw bestuur
De Clubdag op 1 mei was niet alleen een sportieve en gezellige afsluiter van het
voorbije seizoen, maar ook de start van een nieuw begin. Het huidige bestuur onder
leiding van voorzitter Stefaan Erven geeft de fakkel door aan een nieuwe ploeg met
Eddy Coeckelberghs als voorzitter. Bij deze willen we het huidige bestuur van harte
danken om de club al die jaren te leiden en zovele spelers en ouders basketbal-plezier
te bieden!
We stellen graag het nieuwe bestuur, de planning van de activiteiten en het sportief
beleid (naast het officiële gedeelte) aan u voor tijdens de Algemene Vergadering die
plaats heeft op dinsdag 11 juni om 20u in het Gemeentehuis van Bertem (zaal De
Vleugt) met deze agenda:
1. Goedkeuring van de balans 2017-2018
2. Goedkeuring van de voorlopige balans 2018-2019
3. Kwijting aan de bestuurders
4. Mandaten: beëindigen en benoemen bestuurders
5. Activiteiten en budget 2019-2020
Heb je zin om mee de vrijwilligersploeg te versterken? Dan verneem je op deze
vergadering meer over het reilen en zeilen van Dynamo Bertem.
=>

Wens je deel te nemen aan de Algemene Vergadering?
Schrijf je in door een email te sturen aan secretariaat@dynamobertem.be

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

