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Beste speler, 
 

HYC heeft de coronaperiode redelijk goed doorstaan. Door ieders inspanningen zijn onze verliezen 
(zowel financieel als niet-financieel) binnen de perken gebleven. HYC heeft heel trouwe leden en 
sponsors en daar zijn we enorm dankbaar voor !!! 

De realiteit kunnen we helaas niet helemaal omzeilen, ook al onze onkosten zijn gestegen (verhoogde 
tarieven Sport Vlaanderen waaronder o.a. de ijshuur, alle bondstarieven, verzekeringen, materiaal, 
energie, …). We hebben de lidgelden moeten verhogen om leefbaar te blijven. Onpopulair, maar 
noodzakelijk.  

Net als vorige seizoenen bieden we ook voor het komend seizoen de mogelijkheid om vervroegd in te 
schrijven tegen een voordeeltarief. Iedereen die vóór 8 juli 2022 zijn lidgeld betaalt op de rekening van 
HYC kan genieten van tarief 1. Na 8 juli 2022 komt er €30 bij: tarief 2 betalen kan dan tot 8 augustus 
2022. Bij betaling na 8 augustus 2022 komt er nog eens €20 bij, tarief 3. Op deze manier willen we 
iedereen ruim de kans geven 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 (waarschijnlijk geeft de bond de papieren vrij ROND 
15 JULI, eerder moet u nog geen nieuwe licentie aanvragen). 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 
(hoofd en schouders tegen een witte achtergrond), moet die worden aangepast via 
https://www.rbihf.be/SiteAdmin/ 
 

Ook 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  
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Inschrijvingsgelden* seizoen 2022-2023 
 

 Tarief 1 
betaald 

vóór 

Tarief 2 
betaald 

vóór 

Tarief 3 
betaald na 

Categorie Geboortejaren 08/07/2022 08/08/2022 08/08/2022 
Schaatsklas € 220 € 220 € 220 
eerste inschrijving U8 – U10 – U12 € 300 €300 €300 
U8 – U10 – U12 2011 en later € 555 € 585 € 605 
U14 2009-2010 € 605 € 635 € 655 
U16 2007-2008 € 635 € 665 € 685 
U18 (cfr bond) 2005-2006 € 685 € 715 € 735 
U20 (cfr bond) 2003-2004 € 685 € 715 € 735 
Toekomst Team  € 685 € 715 € 735 
Senioren incl Div 1 € 685 € 715 € 735 
Recreant Div 2-3-4 € 615 € 645 € 665 
Blauwe Pas**  Gratis**   
Damesteam + HYC (excl. Shirt) € 200 € 230 € 250 
Damesteam + other team (incl. shirt) € 250 € 280 € 300 
Damesteam Only Girls € 390 € 420 € 440 
 Verminderingen    
 2e lid betalend -€35   
 3e/4e/5e lid betalend -€60   
 Goalie -€100   

**: per team max 2 coaches, 1 team manager en 3 personen voor 'de klok' 
*: Het inschrijvingsgeld is inclusief het wedstrijdshirt met bedrukte naam 
     dat op het einde van het seizoen eigendom wordt van de speler. 


