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Beste spelers,
Het seizoen is nog maar net achter de rug en de voorbereidingen voor het seizoen 2018-2019 zijn reeds in volle gang.
Zoals je misschien al vernomen zou hebben, is het bestuur deels vernieuwd. Deze nieuwe bestuursleden stromen dan
ook over van enthousiasme om van het komende seizoen een succes te maken.
Bij al deze veranderingen hoort natuurlijk ook een nieuwe website! www.basketgrootzemst.be
Hierop zal de wedstrijdkalender alsook andere nuttige informatie doorheen het jaar geraadpleegd kunnen worden. We
raden jullie dus zeker aan om deze website regelmatig te bezoeken.
Zaterdag 1 september zal voor de eerste keer een season tip-off worden georganiseerd. Hou deze datum alvast vrij in
de agenda! Op deze dag zullen alle ploegen een oefenmatch spelen, waarvan de concrete planning later meegedeeld zal
worden. Het bestuur zal dit moment dan ook gebruiken om alle ploegen aan te spreken en enkele praktische zaken te
regelen.
Verder zullen wij nog 3 andere evenementen organiseren, noteer alvast deze 2 data:
- Vrijdag 30 november 2018
- Zaterdag 23 & zondag 24 februari 2019
De communicatie over de invulling en de eventuele hulp die hiervoor van de leden verwacht wordt, volgt nog
naargelang het seizoen vordert. Indien jullie geïnteresseerd zijn om bij de organisatie van één van deze evenementen
een steentje bij te dragen, mag u zich hiervoor bij het bestuur aanmelden.
Om de club draaiende te houden, hebben we natuurlijk ook een financiële bijdrage nodig. Het lidgeld bedraagt dit jaar
175 euro. Zoals elk jaar zijn de volgende elementen in de prijs van het lidgeld opgenomen: aansluiting bij VBL, kosten
van de zaal, materiaal, vergoeding van de coaches en 2 tegoed bonnen van €15. Deze tegoedbonnen kunnen op de twee
eerder vermelde evenementen geconsumeerd worden, waar wij jullie van harte op verwelkomen. Vanaf dit jaar zullen
jullie van de club een hoodie mogen ontvangen, dat eveneens inbegrepen is in het lidgeld. Deze hoodies zullen in het
eerste deel van het seizoen verdeeld worden. Op de season tip-off zal de mogelijkheid bestaan om verschillende maten
te passen.
Mogen we jullie vragen het lidgeld voor 15/08/2018 te storten op de rekening BE52 0882 8473 5209 van Basket Groot
Zemst, bij Belfius. Gelieve in de mededeling uw naam en geboortedatum te vermelden.
Iedereen kan tot 100% van zijn lidgeld recupereren door het aanbrengen van sponsoring. U kan eveneens een deel
van uw lidgeld recupereren via uw mutualiteit. Bij vragen over beide onderwerpen kan u steeds het bestuur contacteren.
Tot slot geven we jullie nog mee dat we als club ook aandacht hebben voor de nieuwe GDPR-wetgeving en op een
correcte manier zullen omgaan met alle persoonlijke gegevens. Voor een optimale werking en communicatie dienen we
over bepaalde gegevens te beschikken echter zullen we deze enkel gebruiken in het kader van de werking van de club.
Verder wensen wij jullie een leuke zomer toe en kijken wij alvast uit naar het komende seizoen.
Sportieve groeten,

Het bestuur
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