Lidmaatschap Nstars 2017
Het hele jaar door baseballen of softballen bij de Nstars, wat komt daarbij kijken ?

Lidgelden / contributies kalenderjaar 2017*
(n.b. het gaat er om hoe oud een speler wordt in 2017. Wordt een speler b.v. 10 jaar op 31 december dan is het lidgeld € 100,-)

Competitie
- jeugd t/m 9 jaar:

€ 75,- per jaar

- jeugd 10 t/m 15 jaar:

€ 100,- per jaar

- junioren en senioren vanaf 16 jaar:

€ 120,- per jaar

Niet in competitie (wel tornooien e.d.)
- spelers t/m 9 jaar en niet spelende leden € 50,- per jaar
- softballers, recreanten en spelers >9 jaar € 75,- per jaar

dit is inclusief:
- 1x per week veldtraining (maart tot oktober) en indoor-trainingen (tijdens de winter)
- verzekering, gebruik van training- en lesmaterialen. Let op: Niet betaald = niet verzekerd = niet trainen of spelen!
TIP: Daar Nstars vzw een erkende Neerpeltse Sportvereniging is (nr. 11/001) komt sporten bij de Nstars ook in
aanmerking voor eventuele tussenkomst van de Mutualiteiten. Bij de meeste Mutualiteiten betreft het een tussenkomst
van 15 à 20 euro voor de jeugd; in sommige gevallen is dit ook zo voor volwassenen. De formulieren kunnen alleen voor
Nstars-leden -en geheel ingevuld - worden ingediend bij het Nstars-secretariaat. Formulieren worden pas ondertekend
als de lidgelden in geheel zijn betaald.

Competitie
Voor competitiespelers verwachten we een bijdrage in het volgende:
- aanschaf van een eigen Nstars baseball tenue
- verplichte training voorafgaande aan wedstrijden (dan wel tijdig afmelden bij afwezigheid)
- vervoer bij uitwedstrijden en/of een bijdrage in het vervoer (de teamvertegenwoordigers regelen dit per team)
- een tok (een tok is verplicht); een eigen baseballhandschoen, een batting-helmet en slaghandschoenen (zijn gewenst).

* = Bij lidmaatschap dienen Nstars leden zich te houden aan het huishoudelijk reglement (zie www.nstars.be).
Voor gezinnen met meerdere leden kan er een gespreide betalingsregeling overeengekomen worden. Kortingsregel
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voor grote gezinnen: 1 en 2 lid volledig, 3 - 50% (duurste leden volledig, korting op goedkoopste), 4 e.v. gratis.

Het verschuldigde lidmaatschapsgeld graag voor 31 januari 2017 overmaken op:
rekeningnummer: 7370 4689 3277 t.n.v.: Nstars vzw, Boskantstraat 8, 3910 Neerpelt
onder vermelding van: ’naam lid’ of ‘namen leden’, en ‘lidmaatschap 2017’
IBAN: BE80 7370 4689 3277 - BIC: KREDBEBB - KBC Bank
n.b. Geef ook altijd het juiste e-mailadres door van ouders/lid/leden aan info@nstars.be
De centrale clubcommunicatie geschied namelijk via e-mail.
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