
 

Beste spelers, speelsters, ouders 

 

Wij zijn weer helemaal klaar om er voor U en/of uw kinderen een spetterend seizoen van te 
maken.  Vanaf 16 september zullen de eerste try’s van de competitie op onze velden te 
bespeuren zijn en het ziet er allemaal veelbelovend uit. 

Op vrijdag 08 september zal onze veel besproken startdag plaatsvinden met de eerste 
oefenmatchen en vooral een allereerste match voor onze EIGEN U14 ploeg. 

Om administratief in orde te zijn, dienen er eerst echter nog een paar zaken geregeld te 
worden. 

Gelieve daarom onderstaand lidgeld te betalen: 

Senioren heren en dames 180 Euro 

U14, U16 en full-time studenten  155 Euro 

U6/U8/U10/U12 

Veteranen  

Steunende leden (in ruil hiervoor krijg je een verzekering & 
2 drankkaarten twv 15 euro & eeuwige roem) 

130 Euro 

     70  Euro 

     50  Euro 

Gezinnen met meerdere spelers mogen vanaf de 2e speler 10 euro korting aftrekken per 
speler. (niet geldig voor de steunende leden!) 

Het lidgeld dient overgeschreven te worden TEN LAATSTE OP ZONDAG 10 september.  

Recordbank BE46 6528 3508 7836  

Rugbyclub Laakdal vzw - Noord de Vliet 22 - 2430 Laakdal  

Vermeld bij de overschrijving de naam van het lid/leden !!!! 

Er is ook de mogelijkheid om dit CASH over te maken tijdens de startdag van 8 september. 

ZEER BELANGRIJK :  

Wij gaan dit jaar geen enkele speler valideren als het lidgeld niet overgemaakt is. Dat wil 
zeggen dat je niet in orde bent om matchen te spelen en dus ook je ploeg in de steek laat 
en belangrijker nog dat je niet in orde bent met je verzekering. 

Hierop zijn enkel maar in zeer extreme omstandigheden uitzonderingen mogelijk.  Hiervoor 
kan er contact opgenomen worden via mail met maarten.das@rclaakdal.be 

Naast het lidgeld verwachten wij ook nog de medische fiches.  Bij de jeugd zijn het enkel 
maar de nieuwe spelers die dit éénmalig in orde moeten maken, voor de dames en de 
senioren werden de betrokken personen reeds aangesproken (nieuwe spelers moeten dit 
steeds in orde maken)  Ook wanneer dit niet in orde is kan er niet gespeeld worden!! 

We hopen er samen een knaller van te maken, 

Sportieve groeten, 

Het bestuur (Maarten/Walter/Filip/Johnny/Stan/Gudrun & Els) 

mailto:maarten.das@rclaakdal.be

