
 

 

  
  

Lidgelden 2020-2021 Jeugd 

   
 

  
  

  

Beste,  

  

  

In bijlage vind je een overzicht van de lidgelden voor het seizoen 2020-2021. 

 

We kijken uit naar jullie terugkeer op het handbalveld na meer dan 4 maanden pauze 

 

Tot binnenkort 

Het Uilenspiegel hv-team 

 

 

Wie betaalt wat?  

Algemeen principe Het lidgeld is steeds verschuldigd vanaf de start van het seizoen of vanaf het moment van aansluiting tot het 

einde van het seizoen.  

Inhoud lidgeld De vaste kosten zoals bondsbijdragen,  verzekeringen, zaalhuur, materiaal, trainingen, trainers, 

scheidsrechters,... Veel van deze kosten stijgen in functie van de  leeftijd en het niveau waar men speelt.   

Indeling lidgeld Het is in eerste instantie de leeftijd die bepaalt welk lidgeld je dient te betalen, niet de ploeg waar je speelt 

Vanaf geboortejaar 2002 is de afdeling richtinggevend voor de omvang van het lidgeld 

Overzicht  

Leeftijdscategorieën  jaarkost Betaalwijze 

Multimove- °2015-2016 80,00 € 1. In één vervaldag via 

overschrijving, uiterlijk tegen 31 

augustus 2020 

 

2. Door middel van gespreide 

betaling, via domiciliëring.  

Hoe aanvragen?  

* kris.geens@skynet.be 

* cindy.momen@gmail.com   

G-sport  80,00 €  

Geb.  2013-2014  140,00 €  

Geb.  2011-2012 140,00 €  

Geb.  2009-2010   160,00 €  

Geb.  2007-2008 175,00 €  

Geb.  2005-2006  190,00 €  

Geb.  2003-2004 210,00 €  

 

• Wedstrijdkledij wordt door de club voorzien 

 

 

  

Tijdstip betalen?  

Eén vervaldag De uiterste betaaldatum voor het lidmaatschap van het nieuwe seizoen  31.08.2020 

Betalingsspreiding Je kan een betalingsspreiding vragen. De vraag wordt in alle vertrouwen behandeld.  Zie ‘Contact’ 

 

Gespreide betaling  - standaard spreidingsplan 

 

Betaaldatum % bijdrage 

31.07 20% 

31.08 10% 

30.09 10% 

31.10 20% 

30.11 20% 

31.12 20 % 

 

Wil je intekenen op spreidingsplan?. 

Stuur een mail naar kris.geens@skynet.be of cindy.mommen@gmail.com  

 

 

Te laat betaald?  

Algemeen principe Zolang je jouw ledenbijdrage niet hebt betaald of je jouw betalingsspreiding niet respecteert kan je niet 

deelnemen aan de wedstrijden 

Inhoud lidgeld Indien je geen betalingsspreiding hebt en je hebt je bijdrage niet betaald op 01/10/2019 wordt het 

lidgeld verhoogd met 20 euro 

 

Vervolg zie keerzijde  
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Hoe betalen?  

Algemeen principe Het lidgeld stort je voor elk lid afzonderlijk op de rekeningnummer van Uilenspiegel vzw   

IBAN BE61 7360 5156 0517 

BIC KREDBEBB 

Vermelding Naam, voornaam, geboortejaar  

 

Kortingen?  

Gezinskorting 1e gezinslid betaalt standaardbijdrage                                                  Geen korting 

2e en volgende gezinsleden op zelfde adres krijgen korting van          € 10 korting 

Verhoogde 

tegemoetkoming 

Verhoogde tegemoetkoming                                                                 20% korting 

 Voor de verhoogde tegemoetkoming dien je een ziekenfondsklever te bezorgen, waaruit blijkt dat je 

hiervan kan genieten. Dergelijke vraag wordt in alle vertrouwen behandeld. Zie ‘Contact’ 

Uitwisselingsstudenten Mits voorlegging van bewijs dat je een aantal maanden in het buitenland vertoeft voor je studies 

70% jaarkost  

 

Nieuwe leden?  

Algemeen principe Indien je als nieuw lid in de loop van het seizoen lid wordt van de club, betaal je lidgeld in functie van de 

aansluitingsdatum   

Overzicht  

Tot 30.11  Jaarkost lopende seizoen, zonder toeslagen, 

wel andere kortingen  

vanaf 01.12 tot 28.02  70% jaarkost  

vanaf 01.03 tot 30.04  30% jaarkost  

Vanaf 01.05 tot 30.06  Gratis   

 

 

 

Uilenwebshop Heb je interesse in een uilentrainingspak, een uilentrui of een handbal? 

 Surf naar onze webshop: https://www.uilenspiegel.be/uilenshop/ 

 

 

Contact? Vragen?  

Secretaris Kris Geens, 0032 (0)499 540 492 - kris.geens@skynet.be. 

 

 

 
 

 

BE61 7360 5156 0517   

  

Kredbebb   

  

Uilenspiegel hv vzw   

https://www.uilenspiegel.be/uilenshop/

