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Beste OLVA-lid / ouders,
In de aanloop van het volgende seizoen 2016-2017 is terug het moment aangebroken om het te hebben over de
jaarlijkse ledenbijdrage.
Dit jaar zijn wij blij om mee te delen dat er in het lidgeld een sportzak/rugzak zit inbegrepen. Voor de grotere een
degelijk sportzak en voor de jongere leden een mooie degelijke rugzak. Mogen wij vragen, en er zelfs op aandringen,
om steeds gebruik te maken van deze sportzak/rugzak. Het gebruiken ervan stimuleert de samenhorigheid en geeft
een mooie uitstraling naar de buitenwereld. Weliswaar is het altijd interessant om een herkenbare sleutelhanger of
iets dergelijks aan je sporttas te hangen zodat het duidelijk is welke er van jou is.
Zoals de vorige jaren wordt eveneens een duidelijk engagement gevraagd via het systeem van “terug te
verdienen bedragen”. Hoe kunnen jullie nog een deel van het lidgeld recupereren?
25 € via Chocolade- en/of kaasverkoop
= verkoop van 200 € verdeeld over 2 actieperiodes
25 € via Mosselsouper
= verkoop van minimaal 5 kaarten voor volwassenen
25 € via OLVA Vriendenfeest
= verkoop van minimaal 5 kaarten voor volwassenen
Mogen we aandringen het lidgeld te betalen tegen uiterlijk 31 augustus op het rekening nummer
BE20 7381 3002 2256 met vermelding van de naam van de speler en de ploeg.
Tegen 15 augustus moeten we immers ook alle inschrijvingen bij de Vlaamse- en Provinciale Volleybalfederatie
betalen en beginnen ook heel wat vaste kosten opnieuw te lopen (zalen, trainers, …). Omdat we elk jaar opnieuw
moeten vaststellen dat sommige spelers de afgesproken deadline niet nakomen zien we ons genoodzaakt om ná deze
datum het lidgeld te verhogen met een administratieve kost van 20 euro. Wanneer het lidgeld niet betaald is voor de
competitie dan zal de betreffende spelers ook niet aantreden zolang het lidgeld niet vereffend is.
Rekening houdend met grote gezinnen betaalt het eerste kind het standaard bedrag vanaf het tweede kind wordt het
basisbedrag verminderd met 20 euro.

Olva A-B-C
U17 (scholieren)

(2e/3e kind)

U15 (kadetten)

(2e/3e kind)

U13 (miniemen),
vis-project

(2e/3e kind)

Basisbedrag
lidgeld

Maximaal terug te
verdienen

Bedrag overschrijving
Vóór 31 augustus

Bedrag overschrijving
Ná 31 augustus

€ 150 ( € -)

€ 75

€ 225 ( € -)

€ 245 € ( € -)

€ 150 € ( € 130)

€ 75

€ 225 ( € 205)

€ 245 € ( € 225)

€ 150 € ( € 130)

€ 75

€ 225 ( € 205)

€ 245 € ( € 225)

€ 110 € ( € 90)

€ 75

€ 185 ( € 165)

€ 205 € ( € 185)

Als het onduidelijk is bij welke ploeg uw zoon zal spelen stuur gerust een mail ter info naar
jeugdvolleyolva@hotmail.com of volleyolva@hotmail.com .
Graag geven wij nog mee dat alle informatie terug te vinden is op de website van onze club. Wij proberen deze zoveel
als mogelijk up to date te houden en eerstdaags wordt deze volledig op punt gezet voor het komende seizoen. Op de
site is de kalender en het klassement terug te vinden van jullie ploeg www.olvabrugge.be
Met oprechte dank en beste wensen voor een zonnige vakantie!
Het Bestuur van vzw VOLLEYBALCLUB OLVA BRUGGE

