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Infobrief Lidgelden seizoen 2022-2023         
 
Beste handballers van Handbalclub Schoten, beste ouders, 
 
Zoals jullie weten dient het lidgeld in de eerste plaats om de aansluiting van onze leden bij de 
Vlaamse Handbalvereniging te garanderen, alsook in orde te zijn met de bijdragen voor de 
verzekering van sportongevallen. 
 
Daarnaast draagt ze ook bij in onze vaste werkingskosten zoals bondsbijdragen, verzekeringen, 
bijdrage nationale selecties, zaalhuur, materiaal, trainingen, trainers, scheidsrechters,... Veel van 
deze kosten stijgen in functie van de leeftijd en het niveau waar men speelt. 
 
De lidgelden voor het handbalseizoen 2022-2023 werden als volgt bepaald: 
 

Categorie Jaarbijdrage 2022-2023 

Recreanten-Hamapa´s €130 

Senioren Heren en Dames geboren in 2003 en vroeger €250 

Jeugdspelers geboortejaren 2004 tot 2006 ** €230 

Jeugdspelers geboortejaren 2007 tot 2008 ** €180 

Jeugdspelers geboortejaren 2009 tot 2010 ** €160 

Jeugdspelers geboortejaren 2011 tot 2012 ** €160 

Jeugdspelers geboortejaren 2013 tot 2016 ** €130 

 
Tevens geldt voor onze jeugdspelers (** enkel voor leden geboortejaren 2004 en vroeger): 
Een tweede handballer binnen hetzelfde gezin betaalt 10€ minder. Vanaf een derde handballer 
binnen hetzelfde gezin betaal je 20€ minder. Het oudste betalende lid moet altijd het volledige 
lidgeld betalen. 
 
Nieuwe leden: 
Aansluiting < 30/11/2022    jaarbijdrage lopende seizoen 2022-2023 
Vanaf 01/12/22 – 31/03/2023   70% van jaarbijdrage 
Vanaf 01/04/2023     jaarbijdrage volgend seizoen 2023-2024 
 
Nieuwe leden kunnen aan 3 gratis proeflessen deelnemen voor ze hun aansluiting in orde moeten 
brengen (betaling lidgeld + digitale inschrijving + infofiche aan het secretariaat bezorgen). 
 
Gelieve het lidgeld te storten op rekeningnummer BE84 9795 9562 4259 van Handbalclub 
Schoten vzw met vermelding van de naam van de speler(s) of speelster(s). 
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In overleg met onze penningmeester bieden wij de mogelijkheid voor een afbetalingsplan aan. 
Neem hiervoor contact op met johan.vijgen@skynet.be. 
 
HC Schoten is ook aangesloten bij het systeem van de Uitpas in de gemeente Schoten. Meer info 
op https://www.schoten.be/uitpas. De Uitpas met kansentarief is een mogelijk financieel steuntje in 
de rug voor vrijetijdsactiviteiten. 
 
Let wel: je bent pas verzekerd na digitale inschrijving, het afgeven van de infofiche en een ingevuld 
“medisch attest” (enkel voor leden vanaf 14 jaar) en na betaling van de ledenbijdrage. 
 
Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, is er geen dekking van de verzekering en ligt de 
volledige verantwoordelijkheid bij de leden en/of hun ouders. 
Om mee te kunnen spelen met competitiewedstrijden moeten al deze documenten, het medisch 
attest (leden vanaf leeftijd 14 jaar en ouder) in orde zijn en moet het lidgeld ook betaald zijn. 
 
Eind augustus/begin september, krijgt u meer informatie over de planning van de trainingen, 
competitiewedstrijden, activiteiten en updates allerhande. 
 
Documenten voor terugbetaling van het lidgeld door het ziekenfonds mag u aan één van de 
trainers of bestuursleden bezorgen.  Deze moeten wel reeds voorzien zijn van een kleefbriefje.  
Het secretariaat zal de documenten dan rechtstreeks aan het ziekenfonds in kwestie bezorgen.   
 
Mocht u vanaf volgend seizoen geen lid meer kunnen zijn van onze club, dan verzoeken wij u dat 
zo snel mogelijk te laten weten via secretariaat@handbalclubschoten.be. 
Voor alle verdere informatie is er slechts één adres: www.handbalclubschoten.be of  
secretariaat@handbalclubschoten.be. 
 
Aarzel niet met ons contact op te nemen als er vragen zijn. Sportieve groeten en alvast een heel 
prettige vakantie, 
 
 
Het bestuur van Handbalclub Schoten vzw 
 
 
 
Tom Lovink    Liesbeth Janssens    Johan Vijgen 
Voorzitter    Secretaris      Penningmeester 
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