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Lidgelden 2021
Geacht lid,
Beste vriend van de Gentse RS,

Het einde van het jaar is in zicht. Bovenop onze beste wensen voor 2021, geven we u ook graag informatie over de lidgelden
van de Gentse Roei- en Sportvereniging voor 2021. Onze lidgelden in 2021 zijn ongewijzigd ten opzicht van vorig jaar:

soort lid bedrag
erelid vanaf e300
effectief lid e200
competitie- en recreatieroeier (minimaal 19 jaar op 31/12/2021) e200
competitie- en recreatieroeier (maximaal 18 jaar op 31/12/2021) e185
sporter gebruik douches en powerzaal e150
sporter enkel gebruik douches e100
sympathisant e30

Conform onze statuten hebben volwassen leden die het lidgeld van ten minste e200 betaalden stemrecht op de statutaire
vergaderingen. Gezinnen met vier of meer leden die elk ten minste e185 betalen genieten een korting van 20% op het
totale bedrag. Ereleden zullen een uitnodiging ontvangen voor het sportgala.

Mogen we u vragen het gepaste bedrag over te schrijven op ons rekeningnummer

IBAN: BE94-4481-8511-6114 BIC: KREDBEBB

met de vermelding van uw naam en het gewenste soort lidmaatschap, vóór 6 januari 2021? Het is ook mogelijk om uw
lidgeld met sportcheques te voldoen, maar dan rekenen we e5 bovenop het normale bedrag. Pas na de ontvangst van uw
lidgeld kunnen we uw toegangsbadge voor 2021 activeren.

We vestigen graag uw aandacht op de onderstaande zaken:

Kastje Indien u een kastje in de kleedkamer huurt, gelieve daarvoor de jaarlijkse huurprijs van e10 extra over te schrijven.
Wie pas vanaf september een kastje huurde, betaalde ook al voor 2021 en hoeft dus de e10 niet bij te betalen.

Mutualiteit Via uw mutualiteit kunt u een deel van uw lidgeld recupereren. Wij helpen u graag met het invullen van het
formulier, dat u kunt downloaden op onze website (gentsers.be/lid-worden.html) of op de website van uw ziekenfonds.

Medisch onderzoek Met het oog op de aanvraag van de A-licenties organiseren we een medisch onderzoek op zaterdag
9 januari 2021, waar competitieroeiers die betaald hebben vóór 6 januari gratis kunnen aan deelnemen.

Activiteitenkalender In de bijlage vindt u onze activiteitenkalender 2021. Noteer alvast de data van onze sportieve en
andere bijzondere evenementen in uw agenda zodat u geen enkele activiteit mist.

Verzekering Als lid bent u verzekerd via de Vlaamse Roeiliga voor ‘eigen’ lichamelijke of stoffelijke schade. Voor lichame-
lijke of stoffelijke schade berokkend aan derden moet de familiale polis prioritair tussenkomen. Daarom raden wij ieder lid
aan om een BA Familiale te onderschrijven.

Werkuren Zoals we hebben ingevoerd in 2016, verwachten we dat alle roeisters en roeiers vanaf 15 jaar met een A-licentie
ten minste 15 uren meewerken bij organisaties van de Gentse RS. Hiermee willen we enerzijds alle roeiers betrekken bij
de vereniging. Anderzijds is het onze filosofie om activiteiten goedkoop te houden, en we vragen uw engagement om dat in
stand te houden. Bovendien komt dat ook het samenhorigheidsgevoel ten goede.

De raad van bestuur dankt u voor uw bijdrage, en wenst u een voorspoedig 2021!

Met vriendelijke groeten,

voor het bestuursorgaan van de Gentse RS,

Mike Galet
Voorzitter Gentse RS
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