
 

 

Kortrijk Spurs 
www.kortrijkspurs.be 
info@kortrijkspurs.be 
facebook.com/kortrijkspurs 

 

 

Lidgeld spelers Kortrijk Spurs  
seizoen 20-21   

 
 

   

 

 

   

Reeks  
Geboortejaren
  

Aantal 
trainingen per 

week 
Lidgeld Ploegen 

Rollebolle 2016-2017 1 € 110 iedereen 

Basketscool 2015 1 € 110 iedereen 

Peanuts 2014 1 € 110 iedereen 

Basket Instap 
2011-2012-
2013 

1 € 110 iedereen 

U8 competitie 2013 2 € 200 alle ploegen 

U10 meisjes en 
jongens 

2011-2012 2 € 225 alle ploegen 

U12 meisjes en 
jongens 

2009-2010 2 € 250 alle ploegen 

U14 meisjes en 
jongens 

2007-2008 2 € 325 
alle U14 ploegen behalve 
U14 A 

U14 meisjes en 
jongens 

2007-2008 3 € 385 U14 A 

U16 meisjes en 
jongens 

2005-2006 2 € 325 
alle U14 ploegen behalve 
U16 A 

U16 meisjes en 
jongens 

2005-2006 3 € 385 U16 A 

U18 jongens 2003-2004 2 € 325 
alle U18 ploegen behalve 
U18 A 

U18 jongens 2003-2004 3 € 385 U18 A jongens 

U19 meisjes 
2002-2003-
2004 

3 € 385 U19 A en U19 B 

U21 jongens 
2000-2001-
2002 

2 € 325 U21 C jongens 

U21 jongens 
2000-2001-
2002 

3 € 385 U21 A en U21 B jongens 

G-Basket vanaf 2008 2 € 75 iedereen 

Recreatief Basket 
Volwassenen 

vanaf 2002 1 € 75 iedereen 

fanion dames vanaf 2001 
volgens 

trainingsschema 
€ 275 

alle provinciale ploegen en 
Dames C 2e landelijke 

fanion heren vanaf 1999 
volgens 

trainingsschema 
€ 275 alle provinciale ploegen 
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15 € korting vanaf tweede speler bij Kortrijk Spurs van hetzelfde gezin. Deze korting kan je 
aftrekken van het lidgeld van het tweede kind en eventueel volgende kinderen. 

     

Het lidgeld bevat deelname aan wekelijkse trainingen, eventuele wedstrijden, verzekering en 
lidgeld federatie, gebruik sporthal, gebruik wedstrijduitrusting, vergoeding opgeleide en 
gediplomeerde trainers en scheidsrechterkosten. Het lidgeld dekt slechts een deel van de 
totale kost. Om deze kost verder te dekken zijn inkomsten uit sponsoring, eigen barwerking, 
eigen organisaties en subsidies noodzakelijk. Kosten voor vrijblijvende deelname aan 
sportkampen, stages, eventuele buitenlandse tornooien, off-season  aanbod, extra 
trainingsaanbod (cf specialisatietrainingen/high potential programma) of andere activiteiten 
worden apart verrekend.  

     
Indien om financiële reden het niet haalbaar is om het bedrag ineens te betalen is een betaling 
in schijven mogelijk. Neem hiertoe tijdig contact op met ons secretariaat  
secretariaat@kortrijkspurs.be 

     
 Wie een geldig UiTpas met kansentarief heeft, vermeldt zeker het pasnummer op zijn 
aanvraag lidmaatschap. http://www.uitinzuidwest.be/uitpas-ook-voor-jouw-organisatie 

     
Iedere speler krijgt een mail toegestuurd met uitnodiging tot betaling lidgeld en alle praktische 
info mbt het nieuwe seizoen. 
 
 
Lidgeld te betalen uiterlijk tegen 1 juli 2020 op rekeningnummer BE 44 2850 2636 6245 
van Kortrijk Spurs.  

Mededeling: voornaam + naam speler + ploeg (bvb U14 C jongens)  

     

Spelers die geen lidgeld betalen kunnen in geen enkel geval deelnemen aan basketactiviteiten 
(o.a. trainingen en wedstrijden) 

     
Na betaling van jouw lidgeld kan je een deeltje recupereren via jouw mutualiteit. Stuur het 
ingevuld formulier (ook terug te vinden op onze website bij club/documenten 'attesten 
sportpremie mutualiteit') naar secretariaat@kortrijkspurs.be  die het verder aanvult en jou 
terugbezorgt. 

     
Nog vragen? Neem contact op met 
secretariaat@kortrijkspurs.be   

 


