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Sport+ vzw - Beukendreef 33, 2950 Kapellen 0476/942132 - info@sport-plus.be - www.sport-plus.be

  Kapellen, december 2022 

 

Beste sportplusser, 

 

 
Na enkele moeilijke jaren voor het verenigingsleven door de Coronacrisis, doen de 
vrijwilligers van ons clubje er alles aan om onze leden terug een sportief, gezellig en 
actief 2023 te schenken.  
Zo zullen we er onder meer voor zorgen dat er opnieuw een reservatiesysteem voor de 
tennisterreinen is, dat we het aanbod voor de tennislessen weer verhogen, dat er terug 
meer interne tornooien en activiteiten georganiseerd worden en veel meer.  
 
Ondanks het feit dat alle kosten de laatste jaren fel verhogen, hebben we besloten om 
de lidgelden voorlopig ongewijzigd te laten.  
 
Mogen we vragen om het lidgeld voor 2023 (zie tabel in bijlage) over te maken op       
BE81 8600 9043 7324, met vermelding van je familienaam en de formule waarvoor je 
aansluit. Inwonende kinderen tot 25 jaar vallen onder de familiale aansluiting, het jaar dat 
zij 26 worden, moeten zij zelf aansluiten (meer info in de tabel). 
 
Indien we jou betaling ontvangen vóór 1 februari 2023 zal je echter minder betalen, 
zoals je kan zien in de tabel op de volgende pagina. 
 
Via je mutualiteit kan je een deel van je lidgeld terugkrijgen. Vraag hiervoor een 
document bij jou ziekenfonds, druk dit af en laat dit door ons invullen tijdens de 
openingsuren van het clubhuis. 
 
Om jullie zo goed mogelijk te kunnen informeren en de verzekering in orde te kunnen 
houden, vragen we om alle wijzigingen van je gegevens (mailadres, telefoonnummer, 
nieuw adres, enz.) door te geven via ingrid@sport-plus.be.  
 
 
 
 
Sportieve groeten,  
 
 
Bert Thoné     Ingrid Rogiers 
Voorzitter     Ledenbeheer 
 
                                                   
 
bijlage: tabel lidgelden (2 pagina’s) 
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Tabel lidgelden 2023                               
"Recreatief sporten voor het ganse gezin aan democratische prijzen" 

 

  

 

 

Formules   (te 
vermelden 

bij 
inschrijving) 

Abonnement Omschrijving Sportaanbod 

Prijs per 
jaar (betalen 

vóór 
31/01/2023) 

Betalen na 
31/01/2023  

Formule 
A 

Familiaal all-in abonnement 

(Tot 25 jaar; inwonende kinderen dienen 
apart aan te sluiten vanaf het jaar dat zij 26 

worden!)   

Het ganse gezin (kinderen tot 25 
jaar), wonend op hetzelfde adres, 
kan heel het jaar door, deelnemen 
aan elke sporttak van Sport+ 

Tennis, volleybal (vanaf 16j = wekelijks; 
t.e.m. 15j = volgens kalender), tafeltennis, 
darts, badminton, zwemmen, bridge, 
fietsen, joggen, wandelen, petanque 

€ 200 € 230 

Formule 
A1 

Supplement verloofde van inwonend 
kind (tot 25 jaar, enkel bij fam. all-in) 

De verloofde kan het ganse jaar 
door onbeperkt deelnemen aan 
elke sporttak van Sport+ 

Tennis, volleybal (vanaf 16j = wekelijks, 
t.e.m. 15j = volgens kalender), tafeltennis, 
darts, badminton, zwemmen, bridge, 
fietsen, joggen, wandelen, petanque 

€ 50 € 60 

Formule 
B 

Individueel all-in met tennis VANAF 16 
JAAR (geboren vóór 1 januari 2006) 

Het individuele lid kan het ganse 
jaar deelnemen aan elke sporttak 
van Sport+ 

Tennis, volleybal, tafeltennis, darts, 
badminton, zwemmen, bridge, fietsen, 
joggen, wandelen, petanque 

€ 110 € 130 

Formule 
B1 

Individueel all-in met tennis t.e.m. 15 
JAAR (geboren na 1 januari 2006) 

Het individuele lid, jonger dan 16 
jaar, kan het ganse jaar deelnemen 
aan elke sporttak van Sport+ 

Tennis, volleybal (t.e.m. 15j = volgens 
kalender), tafeltennis, badminton, 
zwemmen, joggen, wandelen, petanque 

€ 50 € 60 
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Formule 
C 

Volleybal (schaatsen en tennis niet 
inbegrepen) (vanaf 16j, voor het schaatsen 

kan per keer betaald worden; volleybal + alle 
sporten uit formule D, E en F) 

Het individuele lid kan het ganse 
jaar deelnemen aan elke sporttak 
van Sport+, met uitzondering van 
tennis en schaatsen  

Volleybal, tafeltennis, darts, badminton, 
zwemmen, bridge, fietsen, joggen, 
wandelen, petanque 

€ 60 € 70 

Formule 
D 

Tafeltennis/Badminton/Zwemmen/ 
Darts (+ alle sporten uit formule E en F) 

Het individuele lid van Formule D 
kan het ganse jaar deelnemen aan 
alle sporten uit Formule D, E en F 

Tafeltennis, badminton, zwemmen, darts, 
bridge, fietsen, joggen, wandelen, 
petanque 

€ 45 € 55 

Formule 
E 

Bridge of Steunend lid (+ alle sporten uit 
formule F) 

Het individuele lid van Formule E 
kan het ganse jaar deelnemen aan 
alle sporten uit Formule E en F 

Bridge, fietsen, joggen, wandelen, 
petanque € 35 € 45 

Formule 
F 

Fietsen/Joggen/Wandelen/Petanque 
Het individuele lid kan het ganse 
jaar deelnemen aan alle sporten uit 
Formule F 

Fietsen, joggen, wandelen, petanque 
€20  € 30 

°  Voor lessen dient apart ingeschreven en betaald te worden (tennis, …) en hiervoor dient men altijd lid van de desbetreffende sporttak van de club te zijn.  

°  Tennisanimatie voor jeugd tot 12 jaar is inbegrepen bij formule A en B1 (niet leden krijgen een gratis initiatiebeurt).  

      

Gelieve het lidgeld te storten op rekening BE81 8600 9043 7324, met vermelding van naam + formule 
 


