Belangrijke data van het nieuwe seizoen:

KONINKLIJKE
PITZEMBURG BASKET CLUB
MECHELEN

Trainingen:

Hier vind je in welke week de trainingen voor elke ploeg starten.
Seniorsploegen:
Landelijk U14-U16–U21
U21-U19-U16-U14:
U12-U10:
Basketbalschool – U8:

Maandag 1 augustus
Maandag 8 augustus
Dinsdag 16 augustus
Maandag 22 augustus
Woensdag 31 augustus

Start competitie wordt later meegedeeld

Seniorsploegen:
Landelijke U18 – U21:
U21-U18-U16-U14:
U12-U10-U8:
Basketbalschool:

INFOBROCHURE

Beste ouders en spelers,

Wij danken u voor het vertrouwen in Pitzemburg basket Mechelen.

Wat in orde brengen voor het begin van
het seizoen?

Hieronder vindt u wat nuttige informatie over onze werking.
U zal algauw zien dat ook onze club niet kan overleven zonder de
nodige vrijwilligers en daarom durven wij u ook te vragen, uw kind
zoveel mogelijk te begeleiden naar de wedstrijd, zodat vervoer, de
tafelofficials en de terreinafgevaardigde nooit een probleem
vormen.

Er zijn een aantal zaken die in orde moeten worden gebracht voor
het einde van het seizoen:

1) Invullen van de medische fiche
2) Betalen van het resterende bedrag van het lidgeld

Ook voor andere activiteiten hebben wij altijd vrijwilligers nodig.
Vele handen maken licht werk.

De Pitzemburgfamilie wenst u een zeer sportief basketbalseizoen
en hoopt heel uw gezin dikwijls te mogen begroeten.

3) In orde zijn met de juiste uitrusting:
-

Basketbalschoenen voor in de sporthal (niet voor
buitengebruik)

-

Een t-shirt en short om te trainen
Douchemateriaal: er is na elke training en wedstrijd
mogelijkheid om te douchen

Eind juli mag u van de club nog een brief in de bus verwachten met

Wanneer je niet aanwezig kan zijn op de training, wordt de trainer

daarbij een medische fiche om in te vullen en een herhaling van de

voldoende op voorhand verwittigd. Zo kan een juiste voorbereiding

afspraken ivm trainingen en wedstrijden.

van de training gemaakt worden.

De trainingen

Het lidgeld

Al onze trainers zijn gediplomeerd en worden begeleid door een

We maken een onderscheid tussen de ploegen die spelen naar de

sportieve cel en een jeugdcoördinator.

lage ringen en de ploegen die spelen naar de hoge ringen. Vervolgens

Op deze manier kunnen we van onze jeugdspelers op hun niveau

kijken we naar de competitie waar de ploegen uitkomen (provinciaal
of landelijk).

betere basketbalspelers maken.
De trainingen worden geleidelijk opgebouwd:
Basketbalschool
U8
U10
U12 tot en met U21
Landelijke ploegen

1 training van 1 uur
2 trainingen van 1 uur
1 training van 1 uur
1 training van 1,5 uur
2 trainingen van 1,5 uur
2 trainingen van 1,5 uur
1 training van 1 uur

Aanwezigheid op deze trainingen is noodzakelijk om ook deel te
kunnen nemen aan de wedstrijden.

Het lidgeld bedraagt nu:
Basketbalschool
U8, U10, U12
U14, U16, U18, U19, U21
Landelijke ploegen

100,00
215,00
275,00
325,00

Bij inschrijving van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin krijgt u
een korting van 30,00 EUR vanaf het tweede kind.
Het saldo betaalt u vóór aanvang van het basketseizoen, eind
augustus – begin september.

Nuttige personen
Op de website vind je bij ‘contact’ alle mogelijke informatie
wanneer je iemand binnen de clubwerking nodig hebt.
Een aantal personen zetten we hier al op een rijtje:

Jeugdcoördinatoren:

We werken met 2 coördinatoren binnen de club, die elk als taak

Bestuur:

hebben de sportieve lijnen van de sportieve cel door te trekken
naar alle jeugdploegen:
Sportief manager
Algemene coördinatie

-

Van basketbalschool tot en met U12:

Katleen Christiaens

kathleen_c10@hotmail.com
0479/68.30.04

Algemene vragen ivm trainers, trainingsuren, conflicten, …
secretaris-sport (+ lidgelden)

Van U14 tot en met U21:

Serge Vankerckhoven

serge.vankerckhoven@telenet.be
0495/ 64.35.65

