Leuven, 15 augustus 2020

Beste speler, speelster,
Beste ouders,
Wij hopen dat jij en je familie het goed stellen in deze toch wel ongeziene COVID-19 crisis.
Deze crisis heeft ook de normale werking van onze club getroffen. Vanaf midden maart
leek plots alles stil te staan, en het heeft meer dan twee maanden geduurd om terug enige
volleybalactiviteit te kunnen ontwikkelen. Dankzij de grote creativiteit en inzet van ons
trainerskorps werd er gewerkt aan alternatieven om samen met jullie vanaf eind mei toch
terug buiten te komen en onze geliefde sport uit te oefenen. En tijdens de vakantieperiode
hebben wij met de nodige voorzorgsmaatregelen een aantal jeugdkampen kunnen
organiseren. En binnenkort starten de trainingen voor het komende seizoen opnieuw,
waarbij wij uiteraard rekening houden met de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
Het bestuur heeft in de afgelopen maanden de nodige maatregelen getroffen om het
welzijn van iedereen te vrijwaren en ook de financiële impact te beperken. Onze waarden
van respect, ambitie en samenhorigheid waren nooit eerder van zo een groot belang als
vandaag. Wij willen je dan ook danken voor je medewerking en begrip.
Vandaag sturen we je de uitnodiging om het jaarlijks lidgeld te betalen. We hebben het
bedrag van het lidgeld constant gehouden, en dit voor het derde jaar op rij. De club heeft
sinds midden maart geen nieuwe inkomsten ontvangen, maar heeft wel een aantal
doorlopende kosten moeten dragen, en wij houden rekening met verminderde inkomsten
vanuit sponsoring en activiteiten voor het volgende seizoen.
We verzoeken je om het lidgeld zo spoedig mogelijk te vereffenen. Maar omdat we meer
dan bewust zijn dat sommige van onze leden financiële nadelige gevolgen hebben
opgelopen door de COVID-19 crisis, verlengen wij de gebruikelijke einddatum voor de
betaling van het lidgeld tot 31 oktober 2020. Bij problemen kan je steeds contact opnemen
met onze manager.
Wanneer en op welk rekeningnummer betalen?
We verzoeken u om het volledige lidgeld vóór 31 oktober 2020 over te maken op rekening
(IBAN) BE30 1430 8736 8611 van Volley Haasrode Leuven.
Indien u toch nog vragen hebt over deze lidgeldbrief of over de club in het algemeen, kan
u hiervoor terecht bij Roland Thonnon, manager van BDO Haasrode Leuven
(roland.thonnon@volleyhaasrodeleuven, 0475/60.19.11)

Met sportieve groeten.

Het bestuur van Volley Haasrode Leuven

Bijlage bij de lidgeldbrief
1. Lid zijn van VHL geeft u recht op volgende voordelen :
Je krijgt een gratis VHL-T-shirt bij betaling van je lidgeld voor 1 november. Je zult dan
een mailtje krijgen waarmee je via een link je T-shirt kunt bestellen.
Je hebt zoals andere jaren recht op 5 vrijkaarten voor heren 1 en 5 vrijkaarten voor
dames 1. Alleen vragen we nu om je aanvraag naar onze manager Roland Thonnon te
doen per mail. Dit om verspilling tegen te gaan en ook af te wachten wat de
veiligheidsmaatregelingen in verband met Covid-19 zullen meebrengen.
Je krijgt ook een persoonlijke drinkbus van de club dank zij onze sponsor “Cameleon”
Wij vragen tevens dat je in deze moeilijke tijden probeert je aankopen te doen bij één
van onze lokale sponsors. Het zal hun zeker plezieren. Deze lijst en de eventuele
bijkomende kortingen die we verkrijgen bij onze sponsors zullen we zo vlug mogelijk via
onze nieuwsflash verspreiden.
2. Mutualiteit
Denk er ook aan dat een deel van je lidgeld gerecupereerd kan worden via je mutualiteit.
De modaliteiten verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds maar het is zeker de moeite
waard om hier eens naar te informeren.
Meer info via johandewit@live.be.
3. Hoeveel bedraagt het lidgeld voor het seizoen 2020-2021?
•
•
•
•
•

Divisieploegen
Prov. Ploegen (2 trainingen)
Prov. Ploegen (1 training)
Jeugdploegen U19 U17 U15
Jeugdploegen U13 U11

360
360
310
335
310

€
€
€
€
€

Voor een 2e, 3e en 4e kind van hetzelfde gezin is er telkens 25 € korting.

Info via www.volleyhaasrode

