ZSC Broechem
Oelegemsesteenweg 43b
2520 Ranst-Broechem
03/4750086

Beste watersporter,
Om lid te worden van ZSC Broechem vragen we je om het online inschrijvingsformulier in te vullen op
www.zscbroechem.be/info/clubform.htm en het lidgeld te storten op rekening nummer BE74 7310 2570 8207 van
vzw ZSC Broechem, Oelegemsesteenweg, 43B, 2520 Ranst.
De lidgelden voor 2017 zijn:
individueel lid
jeugdlid
student-lid

gezinshoofd:
ander gezinslid:
Voorbeeld:

enkel als je in 2017 nog geen 18 jaar wordt
enkel als je kopij overmaakt van jouw inschrijving als
student in een school, hogeschool of universiteit avondschool komt hiervoor niet in aanmerking
enkel als je met meer dan 1 gezinslid wil inschrijven
enkel als er iemand in het gezin lid is als gezinshoofd

85 €
45 €
45 €

85 €
15 €

man en vrouw = 85 € + 15 € = 100 €
man, vrouw en drie kinderen = 85 € + 4 x 15 € = 145 €
oudste broer en 2 broers/zussen = 85 € + 2 x 15 € = 115 €

Noteer bij elke betaling goed voor wie er precies betaald wordt.
Wanneer gegevens, die nuttig zijn voor het ledenbestand, in de loop van het voorbije jaar gewijzigd zijn (bijvoorbeeld je
adres of e-mailadres) vragen we om dit door te geven aan ledenadmin@zscbroechem.be
De ligplaatsvergoedingen voor 2017 zijn:
surfplank in de surfloods
zeilboot in zeilloods
optimist op buitenligplaats
boot of trailer op buitenligplaats

60 €
120 €
60 €
100 €

De ligplaatsvergoeding moet eveneens betaald worden op rekening nummer BE74 7310 2570 8207 van
vzw ZSC Broechem, Oelegemsesteenweg, 43B, 2520 Ranst. Gelieve deze betaling afzonderlijk te doen van de betaling voor
je lidgeld. Neem eerst contact op met de ligplaatsbeheerder, Patrick Block, patrick.bl@zscbroechem.be , om afspraken te
maken over welke ligplaats en welke boot/surfplank.
Verder vermelden we nog graag dat er opnieuw heel het jaar door cursussen zeilen en surfen zijn. Voor de cursussen die
doorgaan tijdens de Paas- en zomervakantie kunnen leden inschrijven vanaf 2 januari 2017, niet-leden vanaf
23 januari 2017. Voor meer info kan je de verantwoordelijke van het scholingssecretariaat, Roland Paesmans, contacteren
via scholing@zscbroechem.be of telefonisch op het nummer 0477/931.565.
Alle info over het reilen en zeilen van de club kan je steeds nalezen op www.zscbroechem.be
Het bestuur.
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