December 2020
Beste leden, sportvrienden,

het is wederom tijd voor de betalingen van het lidgeld van onze club.
Mogen wij u vragen dat, alle leden op één van de aanbetalingsdagen zich aanmelden om de
lidgelden te betalen.
Dit kan zowel digitaal, via mail met het inschrijvingsformulier 2021. En overschrijving op rekening van
SWK. (liefst via de digitale weg).
Alsook fysiek op 1 van de 2 betalingsdagen. Volgens de dan geldende Covid-19 regels.
1e aanbetalingsdag : 21/02/2021 (in clubhuis tussen14u -18u)
2e aanbetalingsdag : 21/03/2021 (in clubhuis vanaf 14u - 18u)
Ieder lid wordt gevraagd het inschrijvingsformulier 2021 correct in te vullen en door te mailen naar
secretariaat@swk-waterski.be
Niet opnieuw geregistreerde inkomkaart(en), worden geblokkeerd.
Gelieve er ook steeds aan te denken, om het vernieuwde verzekeringsbewijs van uw boot (volgens
vervaldag), tijdig door te mailen naar de havenmeester.
Lidgelden 2021 :
Booteigenaars
Extra steigerplek onder de brug
Skiënde familie
Skiënd lid
Jeugdlid -18j
Adolescent tot 21j
Varend lid
Steunend lid
Steunende familie
Lidkaart van Waterski Vlaanderen
individueel jeugdlid Geboren 2003
een individueel lid
familie (max4 personen,één adres).
bijkomende gezinsleden

780€* + 150€ werkgeld (nieuwe leden+600€, éénmalige toetreding)
250€
500€* + 150€ werkgeld (nieuwe leden+150€, éénmalige toetreding)
350€* + 150€ werkgeld (nieuwe leden+125€, éénmalige toetreding)
150€
200€
165€ (onder strikte voorwaarden)
30€
50€
sportongevallen verzekering is inbegrepen (voordelig via SWK)
15,00€
25,00€
40,00€
10,00€

Belangrijk om weten. Als je dacht, dat je skiër verzekerd is via de verzekering van de boot. Weet dan
dat dit enkel tegen derden is. En niet voor eigen letsel.
Overschrijvingen IBAN BE62 4163 1333 6161, vermelding ”lidgeld 2021+naam hoofdlid

Uiteraard wordt er ook weer rekening gehouden met de leden die op de werkdag een handje zijn
komen toesteken.
Mogen wij op u rekenen dat de betalingen tijdig gebeuren. Zodat wij onze pacht op tijd in orde kunnen
brengen.
Wij hopen U opnieuw tot onze leden te mogen rekenen en wensen jullie alvast een aangenaam
skiseizoen in 2021.

Met sportieve groeten,

Het bestuur.

