Hoevenen, mei 2018
Geachte clubleden, beste ouders,

Betreft : betaling lidgeld seizoen 2018-2019.
Hierbij wordt u vriendelijk verzocht het lidgeld voor het aanstaande seizoen te betalen.
Het lidgeld voor alle spelers (senioren, dames, jeugd of zaal) werd vastgesteld op €100.
De jongste Pupillen U6 (geboortejaar 2013) betalen slechts €50.
Bij gezinnen met meerdere kinderen betaalt het 1ste kind €100, het 2de kind €90, het 3de kind €80…
Indien u zowel op het veld als in de zaal aantreedt, betaalt u €120.

Wij vragen u uitdrukkelijk het lidgeld te betalen vóór 20 mei 2018 !!
Wij moeten al onze ploegen immers voor deze datum inschrijven en verzekeren, en hiervoor moeten wij
ons baseren op het aantal leden dat betaald heeft.

Wie zijn lidgeld stort vóór 20 mei krijgt een korting van €20 per lid

(niet van toepassing voor Pupillen 2013).

Gelieve het correcte bedrag aan lidgeld(en) uiterlijk op 19 mei te voldoen op rekening van Patro Hoevenen

BE14 9795 3486 5883
met vermelding van : spelersna(a)m(en) en geboortedatum(s).
Door betaling van het lidgeld verklaart u zich akkoord met ons huishoudelijk reglement en het Ethisch
Charter. U kan deze items vinden op onze website onder de hoofding ”club”.
Via onze website (www.patrohoevenen.be) en de maandelijkse Nieuwsflash, die per email wordt verstuurd,
houden wij u regelmatig op de hoogte van onze activiteiten en ander clubnieuws.
De toogdienst blijft onmisbaar om de club te runnen !
Wij verwachten van alle ouders van onze jeugdspelers en van al onze senioren een spontane medewerking
om deze toogdienst op een vlotte manier te laten verlopen.
Betaling van het lidgeld betekent dat u zich eveneens akkoord verklaart om actief deel te nemen aan de
toogdiensten tijdens het seizoen.
Met sportieve groeten,
Het Bestuur

Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Patro Hoevenen, gelegen aan de Blokwegvelden, Kerkstraat 89 te 2940 Hoevenen, voor ledenbeheer
en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving, en om u op de hoogte te houden van onze
activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op deze interne marketing, volstaat het ons dat mee te delen aan de
communicatieverantwoordelijke. Via onze communicatieverantwoordelijke kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze
verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen.
Weet ook dat Patro Hoevenen foto's online via de website beschikbaar stelt van haar activiteiten. Indien u niet wil dat wij uw foto's gebruiken en
aanbieden op onze website, volstaat het ons eveneens dat mee te delen aan de communicatieverantwoordelijke.

