Beste basket(s)ter
Aansluiting lopend seizoen 2020-2021/ betaling lidgelden
Sinds maart 2020 is het een speciaal seizoen geweest, zonder einde en nu ook zonder begin. We hebben als club, net
als iedereen de nieuwsfeiten zo goed mogelijk opgevolgd ten einde een juiste start te kunnen maken.
Voor Black Boys is het op zich een zeer moeilijk jaar geweest, niet alleen zijn er verschillende grote activiteiten
weggevallen, daarnaast is er ook een BTW-controle geweest, zoals even in het nieuws kwam. Door Corona is dit
nieuws snel naar de achtergrond verdwenen. Het gaat hier over bv het gratis drankje dat wij jullie geven na een
wedstrijd en zo, refs die water krijgen,…
Iedereen weet dat er in een sportclub geld nodig is en Corona zorgde ervoor dat de kosten bleven verderlopen maar
dat de inkomsten volledig stokten. Met het bestuur zijn we op zoek gegaan naar verschillende mogelijkheden om
oplossingen te zoeken voor bestaande problemen. We zijn bijna zover. Ons eetfestijn van maart 2020 werd uitgesteld
naar 11/9-13/9 2020 maar ook dit kan niet doorgaan.
Daarom hebben wij volgende formule bedacht: afhaalmogelijkheden
Wie een kaart voor spaghetti had op zaterdag, kan spaghetti afhalen voor zijn kaart op 12/09. Wie een kaart voor
zondag had, kan ook op 12/09 kiezen tussen 1kg vol-au-vent of 1kg stoverij. Heerlijk bereid door 1 van onze sponsors.
Verdere specificaties (zoals ‘wat met een kind-kaart) krijgen jullie via mail deze week. Dit moet natuurlijk geregeld
worden want elk team moet afhalen binnen een ander tijdsslot.
Normaal hadden wij ook in september onze grote koekenverkoop, deze verplaatsen wij naar een latere datum.
Door de drukte hebben wij onze grote winnaar van vorig jaar niet kunnen bedanken. Yoran Van Cauter had hier de
absolute hoofdprijs en kan dan ook bij het begin van de trainingen zijn waardebon verwachten voor deze
superprestatie. Alvast bedankt voor je inzet en natuurlijk ook voor alle andere die dit steeds tot een goed einde
brengen. We hopen dat we opnieuw op jullie inzet kunnen rekenen hiervoor.
Daarnaast voorzien wij een Afterwork in de maand november, als dit toegelaten wordt én volgens de geldende regels
binnen onze gemeente.
Wat het lidgeld betreft, wij opteren hier om het lidgeld op € 245,00 te houden. Kosten stijgen bij de Basket Vlaanderen
en op zich is het seizoen niet korter maar wordt het verlengd in de maand mei.
Concreet bevat jouw lidgeld volgende zaken :
• Aansluiting en verzekering bij VBL
• Huur sportzaal voor trainingen en wedstrijden
• Vergoeding van de onkosten van de coaches
• Gratis toegang tot de seniorwedstrijden
• Drankbonnetje na officiële thuiswedstrijden (wij wensen dit te behouden, al zoeken we de juiste formule)
Je bent pas ingeschreven nadat je het lidgeld hebt overgeschreven op onze rekening BE63 8601 0794 4208
van BC Black Boys Erpe-Mere , Nesteveldstraat 20 te 9420 Erpe-Mere met vermelding van
“Lidgeld” en de na(a)m(en) van de leden.

Tot slot willen wij ook deze vrijblijvende oproep lanceren (zoals wel meerdere clubs of jeugdbewegingen doen):
-

Wie bij het lidgeld een extraatje wil storten om onze financiële ‘domper’ wat recht te trekken, dit zou meer dan
welgekomen zijn. Dit kan gaan over 5, 10, 15,… euro. We willen niet bedelen, maar vele kleintjes kunnen een
groot gebaar vormen voor onze club. Alvast bedankt!
Wie zich geroepen voelt om ons bestuur te komen versterken. Heel graag! Wij zijn de laatste jaren enkel
gegroeid in ledenaantal, maar niet bij ons bestuur… We kunnen frisse gedachten en inzet zeker gebruiken.

De trainingen vatten normaalgezien ook aan vanaf 31/08, met geldend protocol volgens de gemeente en Basket
Vlaanderen.
Dat wil onder andere zeggen dat de kleedkamers voorlopig gesloten blijven en dat niemand zich kan wassen na
training of match, dat iedereen zijn eigen bal dient mee te brengen, dat iedereen zijn eigen fles water dient mee te
brengen.
In afwachting van verder nieuws is het dan ook zo dat de kinderen dienen afgezet te worden aan de ingang en dat
ouders de zaal niet mogen betreden tijdens een training, na de training komt de coach met de kinderen naar buiten..
En het mondmasker nooit te vergeten!
Het kan zijn dat hier nog wijzigingen op de startdatum zullen zijn, maar dan zal ofwel Andy Malfroy, jeugdcoördinator,
of je coach je contacteren.
Wij wensen iedereen een leuk seizoen toe, maar vooral een veilig seizoen!
Namens het bestuur
Raf, Bram, Jolien, Koen, Pascal en Rembert

