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Tessenderlo, mei 2022
Beste Optimist,
Beste ouder,
Het seizoen 2021 – 2022 loopt op haar laatste benen. Ook dit seizoen was geen gewoon seizoen. Toch wel wat uitgestelde of
afgelaste matchen door corona. Ook onze extra activiteiten (ontbijt, wafelverkoop, eetdag) zijn niet doorgegaan wegens
corona. Gelukkig hebben we wel een heel seizoen kunnen trainen. Bij deze een welgemeende dank je wel aan alle spelers
voor hun inzet en sportiviteit, aan alle coaches om het beste uit elke speler te halen, aan alle ouders die onze spelers
aanmoedigen, aan alle vrijwilligers en sponsors om op hun manier de club te ondersteunen.
In januari start de terugronde in de competitie en dat is voor het bestuur ook het startsein om het nieuwe seizoen 2022-2023
voor te bereiden. Om deze brief niet nog langer te maken, verwijzen we graag naar onze website voor meer informatie over
de leeftijdscategorieën en coaches voor volgend seizoen. Nieuwe trainingsuren zijn nog niet bekend omdat wij in de
gemeentelijke sporthal en campus Russelberg de uren pas in juni toegewezen krijgen.

JEUGDOPLEIDING 2022 - 2023
Het nieuwe seizoen starten we met 2 nieuwe jeugdcoördinatoren. Roel Vanheel 0468/18 26 15 zal de coördinatie doen voor
de U8, U10 en U12. Sven Cuppens 0474/37 59 32 wordt de coördinator van de U14, U16, U18 en U21. Zij zullen in overleg
met de coaches een jaarplanning uitwerken om zo de opleiding van onze spelers nog beter te maken. Doel is elke speler
optimaal te ontwikkelen als basketter en ploegspeler. Op die manier willen we garanderen dat iedereen kan doorstromen
naar zijn/haar niveau en op termijn kan meespelen bij een van onze seniorploegen.

LIDGELD SEIZOEN 2022-2023
Betaling vóór 15/06/2022
U8:
Alle andere jeugdploegen:
Alle seniorenploegen (*):

Betaling na 15/06/2022
140,00 EUR
220,00 EUR
240,00 EUR

U6 en U8:
Alle andere jeugdploegen:
Alle seniorenploegen (*):

160,00 EUR
240,00 EUR
260,00 EUR

(*) Inclusief extra verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Bovenop de uitkering van je ziekenfonds ontvang je 12,50 EUR per dag (tot
maximaal 75 werkdagen). Dit is enkel voor spelers die een job hebben. Start je tijdens het seizoen een job laat het dan even aan Betty
weten.

Voor kinderen uit hetzelfde gezin, wonende op hetzelfde adres, krijg je vanaf de tweede speler 20,00 EUR korting. In het
lidgeld in een forfait van 20 € voorzien die in mindering wordt gebracht als je deelneemt aan ons ontbijt en/of buffet à
volonté. Het is een korting op het te betalen bedrag voor een eetdag (er wordt geen cash geld teruggegeven).
Voorbeelden: - Voor 1 U8 en 1 U12 uit hetzelfde gezin betaal je: 140 € + 220 € - € 20 = 340 €
- Voor 1 U12 en 1 U16 uit hetzelfde gezin betaal je: 220 € + 220 € - € 20 = 420 €
(Deze bedragen zijn geldig indien je betaalt vóór 15/06/2022).
Verschillende ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. De nodige formulieren hiervoor kan je bekomen bij jouw
ziekenfonds of kan je downloaden op hun website. Bezorg jouw formulier aan Betty Van Bael (secretaris) om in te vullen.
Daarna kan je het ingevulde formulier terug binnenbrengen bij het ziekenfonds.
Ouders die het moeilijk hebben om het lidgeld in één keer te betalen kunnen met vragen hierover terecht bij de voorzitter,
Brigitte Lauwers. Dan spreken we af hoe je in stukjes kan betalen (en/of steun kan vragen via het OCMW).

Lidgeld betalen geeft je recht om te spelen en trainen bij BBC OPTIMA TESSENDERLO!
Betaal je lidgeld vóór 15/06/2022 via overschrijving op rekeningnummer
BE97 7795 9076 0649 (Belfius)op naam van BBC Optima Tessenderlo VZW (Processieweg 8, 3980 Tessenderlo)
met vermelding
“Lidgeld - <naam speler> - <ploeg/leeftijdscategorie>”
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DE OPTIMA FAMILIE
Met de lidgelden kan de club slechts een klein deel van haar kosten betalen: huur sporthal, verzekeringen, wedstrijdkledij,
kosten Basketbal Vlaanderen, onkosten scheidsrechters, vergoedingen coaches, … . We hebben beslist om de inflatie nog
even aan ons voorbij te laten gaan en het lidgeld niet te verhogen!
Naast de lidgelden genereert de club ook inkomsten via sponsoring, uitbating cafetaria, organiseren van evenementen en
subsidies van de gemeente.
BBC Optima Tessenderlo doet er alles aan om het lidgeld zo laag mogelijk te houden, maar dat lukt alleen als er voldoende
participatie is van spelers en hun familie in de evenementen die georganiseerd worden door het feestcomité van de club.

PUKKELPOP 2022 EN HEAR HEAR 2022!
Pukkelpop gaat dit jaar door op 18-19-20 en 21 augustus 2022. Schrijf je in via onze website! Dit jaar zoeken we ook
vrijwilligers voor het HEAR HEAR festival op 14 augustus. Ben je minimum 16 jaar? Schrijf je dan nu in want het aantal
plaatsen is beperkt. Ook ouders die nog eens graag naar PKP willen gaan (of HEAR HEAR) meer dan welkom!

SPONSORS GEZOCHT
BBC Optima kiest er voor om te werken met een grote groep sponsoren. Lokale bedrijven en ondernemers kunnen zo een
lokale familieclub ondersteunen. Ben je zelf ondernemer en wil je graag de club (of de ploeg waar je zoon/dochter speelt)
steunen neem dan zeker contact op met onze sponsorverantwoordelijken Peter Lemmens en An Van Dingenen.

MEDISCHE KEURING IS GEWIJZIGD
Basketbal Vlaanderen heeft de regeling rond de medische attesten gewijzigd. Voor meer informatie kijk hier.
Je bent jonger dan 14 jaar en begint te basketten
Medische keuring is verplicht! Dit attest is geldig tot 30 juni van het jaar waarin je 14 jaar wordt (behoudens de arts anders
beslist).
Je bent 14 of 18 jaar
Op deze leeftijd moet je je opnieuw medisch laten keuren. Na je 18de om de 4 jaar.
Dit seizoen
Ben je geboren in 2008 en 2004 dan moet je een medisch attest laten invullen bij je huisarts voor aanvang van het seizoen
2022-2023. Dit attest is 4 seizoenen geldig tot 30 juni 2026.
Heb je voor dit seizoen (21-22) al een medisch attest opgeladen, dan wordt dit automatisch verlengd (tot je 14 jaar wordt of
als je ouder bent tot 30 juni 2026.
Op de website van www.optimabbc.be vind je een medische fiche. Deze moet ingevuld worden door een dokter en vóór de
start van het seizoen worden afgegeven aan de coach of ploegverantwoordelijke.
Neem de medische keuring au serieux!
Een medisch attest is meer dan zomaar een papiertje. Om er een nuttig onderzoek van te maken vul je best de vragenlijst in
die je vindt op https://www.sportkeuring.be/sk. Dat geeft een vollediger beeld voor je dokter.

UITSCHRIJVEN
Je kan je als lid uitschrijven bij de club. Dit kan enkel van 01/05/2022 tot 31/05/2022. Uitschrijven kan bij onze secretaris,
Betty Van Bael. (Uitschrijven is ook noodzakelijk als je naar een andere club wil muteren).
Geniet van de zomer (en werk al een beetje aan de conditie)!
Met sportieve en optimale groeten,
Het bestuur
Voor vragen kan je altijd terecht bij de voorzitter Brigitte Lauwers 0497 34 14 89 of de secretaris Betty Van Bael 013 66 65
29.
Voor sportieve vragen kan je terecht bij Peter Lemmens 0474 97 56 09 en Karel Vandenbroeck 0485 51 47 93 voor onze
senioren. Voor jeugdspelers kan je terecht bij Kris Nuyts 0477 99 75 74 en Kurt Timmers 0476 85 67 32.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: www.optimabbc.be en volg ons op facebook.
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