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Infofiche Sport+Kapellen vzw          

 

Sport+ is een omnisportvereniging, opgericht half de jaren ’70, met als doel de inwoners 

van Kapellen en omstreken op een recreatieve manier te laten sporten aan democratische 

prijzen en in een familiale sfeer. Tot op heden is dit nog steeds het streefdoel van de club. 

We hebben een aanbod van meer dan 10 verschillende sporten: 

Petanque, Curvebowls (occasioneel), Joggen, Wandelen, Fietsen, Bridge, Tafeltennis, 

Volleybal, Badminton, Zwemmen, Darts, Tennis en Schaatsen  

Je kan meer info over alle sporten, activiteiten en evenementen terugvinden op onze 

website: www.sport-plus.be of op onze Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/sportplus.vzw.kapellen/?ref=bookmarks. Je kan ook info vragen 

via info@sport-plus.be of 0476/942132 

We beschikken ook over een gezellig clubhuis (Beukendreef 33, 2950 Kapellen) met 

cafetaria en polyvalente zaal, waar je altijd welkom bent voor een drankje tijdens de 

openingsuren. Deze uren kan je terugvinden op de website. 

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen; laat dit dan weten via info@sport-plus.be.  

 

TARIEVEN/FORMULES: 

Je kan aansluiten voor verschillende formules: 

 

• Formule A: €200: all-in gezinsabonnement (inwonende kinderen vanaf 25 jaar 

dienen individueel aan te sluiten); tennisanimatie en schaatsen inbegrepen.  

• Formule A1: €50: Supplement verloofde van inwonend kind (tot 25 jaar, enkel bij 

formule A)  

• Formule B: €110: Individueel all-in vanaf 16 jaar met tennis (schaatsen 

inbegrepen) 

• Formule B1: €50: Individueel all-in t.e.m. 15 jaar met tennis (tennisanimatie, 

jeugdvolleybal en schaatsen inbegrepen) 

• Formule C: €60: Volleybal (vanaf 16 jaar. Men mag deelnemen aan alle sporten uit 

formule C+D+E+F) 

• Formule D: €45: Tafeltennis/Badminton/Zwemmen/Darts/Bowls (deelnemen aan 

alle sporten uit formule D+E+F) 

• Formule E: €35: Bridge of steunend lid (deelnemen aan alle sporten uit E+F) 

• Formule F: €20: Fietsen/Joggen/Wandelen/Petanque (deelnemen aan alle sporten 

uit formule F) 
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Voor tennislessen dient apart ingeschreven te worden en hiervoor dient men lid te zijn van 

de desbetreffende sporttak van de club; vraag info via tennis@sport-plus.be of via 

0476/942132. 

Tennisanimatie (= animatie voor kinderen vanaf 5 jaar op 2 terreinen met 2 of meer 

animatoren op zaterdag van 10 tot 12 uur, van april tot half september). De tennisanimatie 

is inbegrepen bij het lidgeld (niet leden krijgen een gratis initiatiebeurt). 

Schaatsen (volgens kalender) is inbegrepen bij formules A, A1, B en B1. Leden met een 

ander abonnement betalen apart voor het schaatsen; de tarieven kan je telkens op de 

uitnodiging terugvinden. 

 

 

VERZEKERING: 

Om aan te sluiten bij onze club dien je het formulier via volgende link in te vullen: 

https://forms.gle/hbM3NShPq4yc1f969 

 

BETALING:  

Het lidgeld dient overgeschreven te worden op de rekening van Sport+:  

BE81 8600 9043 7324, met vermelding van naam + formule 

 

Alvast veel sportplezier! 

 

 

                                                                               Sport+Kapellen vzw 

                                                                                               Beukendreef 33 

                                                                                               2950 Kapellen 
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