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Beste leden,  

 

Het afgelopen seizoen was er één dat in onzekere toestanden is aangevat en snel is stilgevallen. 

De tweede coronagolf werd gevolgd door een derde en het zag er tot voor kort nog redelijk 

onzeker uit wat te verwachten. De afgelopen weken wordt het steeds meer duidelijk dat de 

impact van de vaccinatie zeer gunstig is, in die mate zelfs dat het de verwachting is dat het 

komende seizoen zonder bijkomende tegenslagen in normale omstandigheden zal kunnen 

starten en verder verlopen. De afgelopen weken hebben we binnen het bestuur getracht een 

financiële balans op te maken, teneinde een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken 

m.b.t. de inschrijvingsgelden van het komende seizoen.  

Rekening houdend met het feit dat : 

(i) we afgelopen seizoen toch een aantal uitgaven hebben gedaan (ijshuur pre-

season/begin seizoen, inschrijvingen bij de KBIJF, ...),  

(ii) een aantal traditionele events van het HYC-feestcomité niet hebben kunnen 

plaatsvinden (BBQ, brunch, EK-tap, ...),  

(iii) er vanuit de KBIJF slechts 15% van de inschrijvingsgelden van vorig seizoen wordt 

teruggestort, 

(iv) er een aantal vaste kosten blijven lopen (huur, verzekeringen, boekhouding, sociaal 

secretariaat, telecom/internet, ...)  

hebben we beslist om voor de meeste van onze leden een korting te geven van 70% op de 

inschrijvingsgelden voor het komende seizoen. Twee categoriën vormen hierop een 

uitzondering: (i) onze schaatsklassers hebben het geluk gehad dat ze grotendeels zijn kunnen 

blijven doortrainen, dus die krijgen geen korting, en (ii) onze U8-U10-U12 zijn ook grotendeels 

kunnen blijven doortrainen, terwijl ze anderzijds geen toernooikes hebben kunnen spelen, dus 

die krijgen 20% korting. Voor U12- spelers die overstappen van U12 naar U14 (spelers geboren 

in 2009), hebben we beslist om uitzonderlijk het inschrijvingstarief van U12 te voorzien.  

Bij sommige andere clubs leeft het idee om die korting te spreiden over 2 seizoenen, maar wij 

gaan er van uit dat we die korting volledig kunnen trekken op één seizoen.  

Minder goed nieuws is dat we vanuit Sport Vlaanderen de boodschap hebben gekregen dat de 

ijshuur toch zal opslaan, hetgeen ons +/- €10k extra kosten gaat opleveren. De enige manier 

om die extra kosten te compenseren is helaas een verhoging van het lidgeld door te voeren. 

De voorziene kortingen worden gegeven op het verhoogde lidgeld. Onderaan staat de tabel 

waarin de betrokken inschrijvingstarieven zijn opgelijst. Gegeven de speciale situatie, wordt er 

dit seizoen slechts één tarief voorzien, waarbij we vragen om dit te betalen vóór 1 september 

2021... dit om tijdig de inschrijvingen in orde te krijgen richting de KBIJF.  

Hopelijk krijgen we effectief een normaal seizoen 2021-2022, het seizoen waarin we ons 50-

jarig bestaan vieren!  

Het bestuur 
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Beste speler, 

Zoals u hierboven kan lezen uit de brief van het bestuur naar de leden, zijn er dit jaar maar 

twee soorten tarieven : één voor nieuwe spelers en één voor bestaande spelers, beiden te 

betalen vóór 01/09/2021. Zo heeft iedereen ruim de kans om het inschrijvingsgeld tijdig in 

orde te brengen door overschrijving op de HYC-rekening. 

Reknr Fintro : BE34 1430 6923 7590 (IBAN)  

met vermelding licentienummer- naam en voornaam 

De bondsaansluiting loopt zoals vorig seizoen via de website van federatie www.rbihf.be  

Elk lid zal de nodige documenten moeten downloaden en invullen. Ook de online informatie 

moet correct zijn. De regels blijven verstrengd: de foto's moeten originele pasfoto's zijn: als de 

huidige foto's geen pasfoto is, moet die worden aangepast via 

https://www.rbihf.be/SiteAdmin/ 

Dit seizoen zal Wim Van Gilsen het aanspreekpunt zijn voor de inschrijvingen via 

wim.van.gilsen@hyc.be. De ingevulde inschrijvings- en medische documenten (incl. 

antidopingverklaring en ondertekend document huishoudelijke afspraken) zijn ingescand via 

mail te bezorgen aan: wim.van.gilsen@hyc.be  

Inschrijvingsgelden seizoen 2021-2022 

 Tarief 
nieuw lid te 

betalen 
vóór 

Tarief met 
x% korting 
te betalen 

vóór 

Categorie Geboortejaren 01/09/2021 01/09/2021 
Schaatsklas of  
eerste inschrijving U8 – U10 – U12 

€ 260 € 260 

U8 – U10 – U12 2010 en later € 480 € 384 

U14 2009 € 530 € 384 

U14 2008 € 530 € 159 

U16 2006-2007 € 560 € 168 

U19 2003-2005 € 610 € 183 

Toekomst Team  € 610 € 183 

Senioren incl Div 1 € 610 € 183 

Recreant Div 2-3-4 € 540 € 162 

Blauwe Pas  Gratis**  

 Verminderingen***   

*** extra kortingen meerdere leden en/of goalie zijn vorig jaar verrekend en 

              zijn dus niet van toepassing 

  ** per team max 2 coaches, 1 team manager en 3 personen voor 'de klok' 

   * Het inschrijvingsgeld voor nieuwe spelers is inclusief het wedstrijdshirt 

              met bedrukte naam dat op het einde van het seizoen eigendom wordt 

              van de speler. De bestaande spelers gebruiken het shirt van vorig 

              seizoen. 
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