
 

Inschrijving en lidgeld seizoen 2017-2018 
Riemst, 1 april 2017 

Beste Kivola-speler/speelster, beste ouders 

Het seizoen 2016-2017 loopt ten einde. Wij danken alle spelers en speelsters en hun familie voor de 

sportiviteit, inzet en het engagement voor onze club. Wij hopen dat jullie ook genoten hebben van het 

voorbije volleybaljaar. 

Inmiddels zijn we in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen 2017-2018. Traditioneel vragen wij om, 

een voorschot, op het lidgeld voor het nieuwe seizoen te betalen. Voor komend seizoen voorzien wij 

geen aanpassing van het lidgeld ten opzichte van de vorige seizoenen. Wij blijven er voor opteren om 

in het bedrag van uw lidmaatschap bij onze club enkele extra’s te voorzien waarmee jullie kosten 

kunnen recupereren. Wij geven u hiervan graag een overzicht: 

Als lid van Kivola Riemst krijg je: 

 Een zeer degelijke opleiding in een sportief klimaat. Minimaal 2 trainingen per week voor al 

onze jeugdspelers!  

 Trainingen van gemotiveerde, en veelal ook door ervaren en gediplomeerde trainers 

 2 mooie sportaccommodaties: Kloosterhof Lafelt en Sporthal Op’t Reeck Riemst 

 Clubwear: de club zorgt voor en is eigenaar van de shirts waarmee de wedstrijden worden 

gespeeld; 

 Een goed georganiseerde administratie en verzekeringen 

 Deelname aan de clubactiviteiten 

 Gratis bijwonen van de wedstrijden van andere ploegen voor spelers en speelsters 

 De mogelijkheid om een gedeelte van je lidgeld terug te verdienen: 

o Kienkaarten ter waarde van € 15  

o Eetbonnen ter waarde van € 15 te besteden bij de restaurantdag 

o Terugbetaling van de mutualiteiten ter waarde van € 10  

o 3 kaarten van de Smash & Crashparty ter waarde van € 18 (3 x € 6) bij verkoop van 6 

kaarten 

Als lid van Kivola Riemst vragen wij je: 

 Alle trainingen en wedstrijden bij te wonen met de nodige inzet 

 Het huishoudelijk reglement stipt op te volgen 

 Medewerking tijdens de winstgevende clubactiviteiten waarvan de opbrengst integraal 

gebruikt wordt voor de clubwerking, namelijk jullie trainingen en wedstrijden 

 Een stipte betaling van de lidgelden! DE BETALING VAN HET VOORSCHOT VOOR 15 

APRIL 2017, GELDT ALS INSCHRIJVING VOOR DE COMPETITIE 2017-2018. BIJ NIET 

BETALING VAN HET VOORSCHOT VERONDERSTELLEN WIJ DAT BEDOELDE SPELER 

OF SPEELSTER NIET MEER DEELNEEMT AAN DE ACTIVITEITEN VOOR HET KOMENDE 

SEIZOEN EN NEMEN WE HEM OF HAAR NIET OP IN DE PLOEGINDELING VOOR HET 

KOMENDE SEIZOEN! 

 Het restant van het lidgeld moet betaald zijn tegen 31 augustus 2017 

 

 



Inschrijving door betaling van het lidgeld 

De tarieven van het lidgeld voor het seizoen 2017-2018 werden in de tabel hieronder vastgesteld. 
Hiervoor werd rekening gehouden met het aantal trainingen, wedstrijden in competitie en tornooi, 
kosten scheidsrechters, wedstrijdtenues en huurkosten zaal. Aangezien dit voor onze ploegen 
variabel is, verschillen ook de lidgelden per ploeg. Voor de A-ploegen geldt een bijzondere regeling. 
 
U bent vrij in de keuze om in 2 schijven of het totaal bedrag in een keer te betalen. Vanaf het 2de lid 
per gezin geldt een korting van 20 euro. De overschrijving van het lidgeld geldt tevens als bewijs van 
inschrijving van de speelster/speler. 
 
Ook onze F-jeugd trainen nu tweemaal per week in plaats van éénmaal. Bijkomend kunnen zij 
deelnemen aan een 10-tal tornooien om hun vaardigheden en spelniveau te oefenen.  
 
 

Ploeg 
Lidgeld schijf 1 

Betaling voor 15 april 
Lidgeld schijf 2 

Betaling voor 31 augustus 
Totaal lidgeld 

Jeugd F1 € 100 € 100 € 200 

Jeugd F2 € 100 € 100 € 200 

Jeugd F3 € 100 € 100 € 200 

Pré-miniemen € 100 € 150 € 250 

Miniemen € 100 € 150 € 250 

Kadetten € 100 € 150 € 250 

Scholieren € 100 € 150 € 250 

Senioren heren B € 100 € 170 € 270 

Senioren heren C € 100 € 80 € 180 

Senioren dames B € 100 € 170 € 270 

Senioren dames C € 100 € 80 € 180 

Senioren dames D € 100 € 80 € 180 

 

Mogen wij u vragen tijdig het passende bedrag over te schrijven op ons rekeningnummer 

755-4732881-13 of IBAN BE08 7554 7328 8113; BIC AXABBE22 

Met mededeling ‘lidgeld Kivola Riemst + naam speler/speelster’ 

 
Goed om te weten : 

 Het lidgeld is vastgelegd per ploeg en niet per leeftijd.   

 Indien je volgend seizoen niet meer voor Kivola Riemst wenst te spelen, rekenen wij erop dat 
je dit laat weten voor 15 april zodat wij niet tevergeefs het lidgeld komen vragen. 

 Vroegtijdig stoppen tijdens het seizoen is geen reden tot terugbetaling van het betaalde 
voorschot.  

 
Voor vragen over het lidgeld kan je terecht bij: 

 Geert Comhair 0494 45 61 59 

 Nico Nivelle 0473 53 68 54  
 
Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen en de medewerking tijdens het voorbije seizoen en 
werken graag verder samen met u tijdens het seizoen 2017-2018. 
 
Tot slot wensen wij jullie nog veel succes tijdens de komende examenperiode en heel veel plezier 
tijdens de zomervakantie! 
 
Tot gauw,                                   Volleybalclub KIVOLA Riemst 


