Knesselare, 24 juni 2020

Geachte clubleden, beste ouders,
In deze periode innen we zoals gewoonlijk het inschrijvingsgeld voor het komende seizoen.
In deze brief vindt u daarvoor de nodige info, samen met nog wat andere nuttige weetjes.
De tijd dat een club kon draaien op enkel een bestuur en een kern van vaste
vrijwilligers is jammer genoeg voorbij. Als club zijn we genoodzaakt om op de medewerking
te kunnen rekenen van spelers en/of ouders om financieel gezond te kunnen blijven én alle
taken (onder andere cafetariadienst, tafelfuncties, helpen bij activiteiten en
ploegverantwoordelijken) ingevuld te krijgen.
Degenen die zich de voorgaande jaren steeds hebben ingezet om hun steentje bij te dragen
aan de werking van de club wensen wij van harte te bedanken!
Zonder jullie hulp kan de club niet blijven bestaan en we hopen volgend
seizoen terug op zoveel enthousiaste hulp te mogen rekenen.
MEDISCH ATTEST
Om wedstrijden te kunnen spelen dient de club ook in het bezit te zijn van uw medisch attest.
Het is daarom belangrijk dat jullie zelf het medisch attest voor de eerste oefenwedstrijd
mailen naar ronnysmet@telenet.be. Je kan dit inscannen (pdf) óf je kan een foto nemen
met je smartphone (jpeg). Bewaar het origineel bij u of bezorg het aan uw ploegverantwoordelijke.
Je vindt het medisch attest in bijlage & ook op de website van basketbal Vlaanderen:
https://www.basketbal.vlaanderen/documenten/categorie/documenten-voor-spelers
LET OP: Het medisch attest mag niet gedateerd zijn van vóór 01 Juli 2020!
We wensen jullie verder alvast een mooi seizoen toe en..…laat het zeker niet na om
één van de vele wedstrijden van onze jeugd en seniores in Flabbaert te komen bekijken.
Met sportieve groeten,
Het bestuur

Inschrijvingsgeld seizoen 2020 - 2021
Tijdens de bestuursvergadering van 28 mei 2020 werden volgende bedragen goedgekeurd:
 Jeugdspelers U8 t.e.m. U19: 230 euro  U21 + Seniores heren & dames: 250 euro
Bij gezinnen met meerdere leden bedraagt de korting vanaf het 2de kind 20 euro/kind.
We vragen vriendelijk om de betaling in orde te brengen vóór 1 augustus 2020.
Overschrijven kan op reknr. BNP Paribas Fortis BE05 0014 1673 1375 (+ vermelding naam & ploeg).
Wat krijgen jullie nog extra in ruil terug?
Ieder spelend lid:
 gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van A-ploeg ( 2 abonnementen / speler)
 een red Sol’s sporty opwarmshirt met bedrukking clublogo op de achterzijde in het zwart.
 nieuwe & gemuteerde spelers krijgen bijkomend
een Erima sportzak in de kleuren rood & zwart
als welkomsgeschenk bij de club.

TIP: bestel niet te klein, het is de bedoeling uw shirt als opwarmshirt tijdens iedere wedstrijd
te dragen, zodat we als club uniform naar buiten komen.
Een speler die lidgeld betaalt verklaart zich akkoord met de vernieuwde gembascode (zie bijlage).
Deze staat binnenkort ook vermeld op de website: www.bjm-gembas.be.
TIP: wie in 2020 als lid een NIEUWE sponsor aanbrengt (of u sponsort zelf..) voor een bedrag van
min. € 500 (excl. BTW) , hoeft dit jaar geen lidgeld te betalen. U ontvangt hiervoor een factuur.
Vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden via rogervandevyver@yahoo.co.uk

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door BJM-GEMBAS Knesselare vzw, met maatschappelijke zetel Sportstraat 1b te 9910 AALTER,
voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving, en om u op de hoogte te
houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
Uw persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld en/of verkocht aan derden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op deze interne marketing, volstaat het dat mee te delen aan het secretariaat.
Via het secretariaat kan u altijd vragen welke gegevens wij over u bezitten en ze laten verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te
dragen.
Weet ook dat BJM-GEMBAS Knesselare vzw foto's online via facebook, nieuwsbrieven en de website beschikbaar stelt van haar activiteiten.
Indien u niet wil dat wij uw foto's gebruiken en aanbieden via deze kanalen volstaat het eveneens om dat mee te delen aan het secretariaat.

