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Zwijnaarde, juli 2022 
 
 

SEIZOEN 2022 – 23  Eerste info en uitnodiging betaling lidgeld 
 
 
Beste handbalvriend(in), 
Beste ouders, 
 
Na een moeilijke periode kropen we dit seizoen geleidelijk aan uit het ‘covid’ handbaldal. De competitie 
verliep met kleine rimpelingen en zeker bij de jeugd was het soms lastig organiseren. Maar dankzij de hulp 
van onze fantastische vrijwilligers, en onze flexibele spelers/ouders kwamen we in de tweede seizoenshelft 
op kruissnelheid en konden we onder meer afsluiten met een topeditie van de Arteveldecup, ons 
internationaal jeugdtornooi. We kijken dan ook reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen. Wie ons volgt op de 
sociale media zag vast en zeker ook de aankondiging passeren van de komst van Mario César Navarro, een 
Portugese toptrainer voor onze heren én dames in 1ste nationale. Onder zijn begeleiding treden onze heren 
en dames ook volgend seizoen meedraaien op het hoogste niveau. We zijn fier om met beide ploegen in 1ste 
nationale te kunnen spelen en op die manier onze sponsors, leden en supporters dus te verzekeren van mooi 
handbalspektakel in onze thuisbasis Hekers. We doen nu al een oproep om met familie, vrienden te komen 
kijken naar de thuiswedstrijden in Hekers, en van onze thuishaven een bruisende en kolkende handbaltempel 
te maken. Hou onze site en sociale media in de gaten, we proberen zo snel mogelijk de kalender openbaar 
te maken. 
 
Vanzelfsprekend heeft de hele Covid-19 heisa niet alleen voor een aardbeving gezorgd op sportief gebied, 
maar ook financieel moet er heel wat gepuzzeld worden. Onze hardwerkende sponsorcel slaagde erin 
opnieuw enkele namen toe te voegen aan de lijst van firma’s die onze club een warm hard toedragen. Zo 
konden we ondermeer Thermelec (ventilatiesystemen), Skylux (daglichtoplossingen), Recrenationa System 
International (sportvloeren), Wijndomein Vandesteene verwelkomen. Ook de Gentse bandencentrale 
vergroot zijn steun aan DBG aanzienlijk. Dank aan allen. Kennen jullie ook een firma of persoon die onze club 
een warm toedraagt en wil bijdragen aan een verdere uitbouw van het handbal in het Gentse?: neem gerust 
contact op met onze sponsorcel: geert.stevens@handbal.gent en/of christ.hutsebaut@handbal.gent en zij 
zullen u zeker verder begeleiden in de opvolging hiervan. 
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Wat betreft de lidgelden zal er een kleine stijging zijn van de inschrijvingsgelden; gezien de stijgende kosten 
van de VHV, de opgelegde solidariteitsbijdrage voor onze nationale ploeg in het handbal (en vooral de 
opleidingstrajecten hiernaartoe), en de stijgende kosten algemeen. Kwetsbare groepen of personen bieden 
we via UITPAS Gent de mogelijkheid om hierin wat soelaas te krijgen. 
 
Wij zijn er zeker van dat we volgend seizoen immers bij al onze acties weer op jullie enthousiasme en 
clubliefde zullen kunnen rekenen.  
 
 
Bijdrage 
 
Afhankelijk van je leeftijd train je één, twee of drie keer per week onder begeleiding van gekwalificeerde 
trainers in gepaste sportinfrastructuur en kan je deelnemen aan competitiewedstrijden en/of tornooien.  
 
Voor volgend seizoen zullen de ledenbijdragen dus als volgt zijn: 
 
 

Senioren (>2005) € 300 
J18 / M17 / J16 / J14 (2005 – 2010) € 280 
JM12 (2011 – 2012) € 250 
JM10 (2013 – 2014) € 175 
JM8 (2015 – 2016) € 175 
Multimove (2017 - 2020)  € 145 

 
 

• Als lid ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training en tijdens de verplaatsing van en 
naar de trainingen. Daarnaast ben je verzekerd voor alle competitiewedstrijden en voor ongevallen 
tijdens clubactiviteiten. 

• Gratis toegang voor alle thuiswedstrijden op vertoon van je lidkaart. 
 
Uiterlijke datum van betaling is 1 september 2022, op BE77 6528 2712 4742 met vermelding van naam van 
de speler(s) en categorie (bvb. JM12, J14, ...). Van zodra het lidgeld betaald is, ben je aangesloten, verzekerd 
en speelgerechtigd.  
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Korting: 
Zijn er meerdere leden van hetzelfde gezin lid van de club, dan kan er vanaf het 2de lid een korting 
bekomen worden van 10 euro op het lidgeld, vanaf het derde 15 euro, vanaf het 4de 20 euro 
 
Voorbeeld: 
Een gezin met twee kinderen (J14 en JM10) betaalt: € 280 + € 175 - € 10 = € 435. Een gezin met 3 kinderen 
(J14+J10+Multimove) betaalt: 280+175+145-25 = 575 euro. Indien mogelijk vragen wij alles in één bedrag 
over te maken met duidelijke vermelding van naam/categorie en korting om verwarring te vermijden. 
 
Mutualiteit: 
Ziekenfondsen betalen jaarlijks een deel van het lidgeld terug. Wij vullen deze documenten graag samen 
in zodat je deze kan indienen bij jouw ziekenfonds. 
 

 
Enkele belangrijke data 
 

22 tem 26 aug Jeugd-omnisportstage - College Don Bosco Zwijnaarde 
27-28 aug Arteveldecup Heren en Dames 
3 september 1ste thuiswedstrijden heren en dames 

 
Verdere aanvullingen hierop zullen zo snel mogelijk doorgegeven worden. 
 
Met sportieve groeten 
 
Het bestuur 


