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Koninklijke Mortsel Stars Base- en Softballclub (KMS)
Overzicht lidgelden seizoen 2019

Datasheets










Blanco datasheet 2019 is te bekomen bij de begeleider/ster van uw team of in het clubhuis! Er
is slechts één universeel “type datasheet” van toepassing voor ALLE reeksen, zowel voor BB
als SB (gelieve dus slechts 1 blad per club in te vullen ook indien u zowel BB als SB zou spelen).
Enkel voor spelers die beide sporten in een andere club spelen dienen er 2 datasheets ingevuld
te worden!
Datasheet duidelijk en volledig invullen in drukletters
Indien jeugdspelers/sters jonger zijn dan 18 jaar dient een van de ouders de velden van
bijkomende nuttige info ook in te vullen
Nieuwe leden of leden die van reeks veranderen, dienen tevens een recente digitale pasfoto
(klein formaat) te laten nemen in de kantine. Deze foto wordt genomen door een van de
begeleiders in het clubhuis voor een witte muur
Datasheet dient getekend te worden (voor jeugdspelers/sters jonger dan 18 jaar dient een van
de ouders te handtekenen in het daarvoor voorziene veld)
Volledig ingevulde datasheets worden overhandigd aan de begeleider van het team!
Wanneer uw datasheet niet is ingevuld en vervolgens dus ook niet door de club is kunnen
worden ingegeven in de database van VBSL, bent u NIET verzekerd (ook niet tijdens de
zaaltrainingen en/of het voorseizoen!)

Privacyverklaring




Blanco privacyverklaring 2019 is te bekomen bij de begeleider/ster van uw team of in het
clubhuis!
Privacyverklaring dient volledig te worden ingevuld
Privacyverklaring moet na ondertekening terug overhandigd worden aan begeleider/ster van
uw team (spelers/sters jonger dan 18 jaar  één van de ouders dient te handtekenen)

Leeftijdsgroepen








BeeBall Rookie L.:
BeeBall Majors L.:
Miniemen (MIN):
Cadetten (CAD):
Junioren (U23):
Senioren (1BB):
Slowpitch (SSP):

van 4 tot 7 jaar, geboortejaar 2012 => 2015
van 8 tot 9 jaar, geboortejaar 2010 => 2011
van 10 tot 12 jaar, geboortejaar 2007 => 2009
van 13 tot 15 jaar, geboortejaar 2004 => 2006
van 16 tot 23 jaar, geboortejaar 1996 => 2003
vanaf geboortejaar 2004 en ouder (=> min. leeftijd 15 jaar!!!)
vanaf geboortejaar 2004 en ouder (=> min. leeftijd 15 jaar!!!)
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Lidgelden 2019
BeeBall Rookie L.
BeeBall Major
Miniemen
Cadetten
U23
Senioren
Slowpitch
Basis lid

1ste kind

2de kind

3de kind

€ 60
€ 140
€ 140
€ 140
€ 150
€ 150
€ 125
€ 30

€ 50
€ 125
€ 125
€ 125
€ 140
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

€ 45
€ 110
€ 110
€ 110
€ 125
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

Korting grote gezinnen: vanaf het 2e spelende kind per gezin is er een korting voorzien, telkens voor
het kind in zijn/haar jongste afdeling (=> geen korting voor senioren!)
Afbetalingsplan mogelijk (afspreken met penningmeester i.v.m. afbetalingscontract! )

Betaling lidgeld
Gelieve uw lidgeld ENKEL te storten op clubrekeningnr: BE33-7765-9382-8946 op naam van KMS vzw,
met vermelding van “naam en reeks” van de betrokken speler/ster! (Uw datasheet -info wordt niet
ingegeven in de database van de federatie als uw lidgeld niet gestort is op de clubrekening, tenzij u
een eventuele afspraak hebt met de penningmeester i.v.m. een mogelijk afbetalingsplan!).
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