
Beste spelers, speelsters, ouders 

Wij zijn weer helemaal klaar om er voor U en/of uw kinderen een spetterend seizoen van te maken. We gaan er van 

uit dat Corona niet opnieuw roet in het eten zal strooien zodat vanaf 18 september de eerste try’s van de competitie 

op onze velden te bespeuren zijn. Het ziet er alleszins veelbelovend uit. 

In maart 2022 vieren we onze 40e verjaardag en dat zullen we op het einde van het seizoen niet onopgemerkt 

voorbij laten gaan. 

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

Gelieve daarom onderstaand lidgeld te betalen: 

• 210 euro voor Senioren heren en dames 

• 185 euro voor U14/U16/U18 en full-time studenten 

• 160 euro voor U6/U8/U10/U12 (jeugdschool) 

• 160 euro voor U15-ladies (vanaf dit seizoen: zelfde voorwaarden als jeugdschool omwille van de niet 

competitieve licentie) 

• 100 euro voor Veteranen (+35 spelers Kemphanen) 

• 80 euro voor Steunende leden (in ruil hiervoor krijg je een verzekering & 2 drankkaarten twv 15 euro & 

eeuwige roem) 

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

de steunende leden!) 

Met uitzondering van de U15 Ladies hebben we de lidgelden gelijk kunnen houden met de 2 voorgaande seizoenen. 

Het lidgeld dient overgeschreven te worden TEN LAATSTE OP ZONDAG 5 september. (om een duidelijk overzicht 

te kunnen bewaren worden betalingen cash en/of via de pin automaat in het clublokaal niet aanvaard; enkel via 

overschrijving op onderstaand nummer) 

Argenta bank BE29 9734 1482 3564 (LET OP – wijziging rekeningnummer!) 

Rugbyclub Laakdal vzw 

Lindestraat 15 

2430 Laakdal 

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

Vergeet niet dat je kan rekenen op een tegemoetkoming van de mutualiteit voor je inschrijving bij onze sportclub. 

Daarvoor moet je bij je eigen mutualiteit het formulier afdrukken en laten invullen door ons. 

Indien je door omstandigheden niet in de mogelijkheid zou zijn je lidgeld in 1 keer te betalen kan een 

uitzondering aangevraagd worden. Hiervoor kan er in alle discretie contact opgenomen worden via mail 

met maarten.das@rclaakdal.be. 

We hopen er samen een knaller van te maken. 

Sportieve groeten, 

Het bestuur 

mailto:maarten.das@rclaakdal.be.

