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Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Beste leden,
Jullie lidmaatschap is net zoals het seizoen 2015-2016 verlooen en dient dus verlengd te
worden voor 15 augustus 2016 om van de voordelen van heraansluiting te kunnen genieten.
Vergeet zeker niet in te schrijven !
Het bestuur is volop bezig met de planningen voor volgend seizoen en ook hernieuwing van
jullie lidgelden zit hier bij.
Gelieve dan ook vóór 15 augustus jullie lidgeld te betalen. Wie betaalt vóór 15 augustus
mag weer genieten van een extra korting van 15 euro. Deze korting is niet geldig voor nieuwe
leden. Ons rekeningnummer is BE49 860 – 1107635 - 71
Graag melding 'lidgeld naam' voor families voor iedereen een individuele overschrijving, dat
maakt de administratie eenvoudiger voor onze penningmeester.
Lidgelden 2016-2017

1. Recreanten en 55+ :
2. Competitiespelers :
3. Jeugdspelers(-16jaar) :

80 euro
120 euro
95 euro

Speciale gevallen:

Spelers die bij ons spelen als 2de club betalen als recreant
Spelers die uitgeleend zijn aan een andere club betalen bij ons als competitiespeler
aangezien wij de verzekering betalen
Spelers die aan ons uitgeleend zijn betalen als competitiespeler aangezien ze gebruik
maken van sporthal en shuttles tijdens de competitie.
Jeugdspelers die volwassen competitie spelen of meedoen aan een tornooi van
Badminton Vlaanderen betalen als competitiespeler.

Eerste speeldag van het nieuwe seizoen zal dinsdag 16 augustus zijn.
Internationaal tornooi Zwijndrecht 2016:

Door een aanpassing in het reglement zullen de inschrijvingen niet meer volgens ranking zijn
maar volgens het systeem "eerst is eerst".
Schrijf dus zo snel mogelijk in want het tornooi zal vermoedelijk snel volzet zijn.
Voor de rest wensen we iedereen een deugddoende vakantie toe!
Mvg,
Het bestuur
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens wijzigen.
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