aansluiting als nieuw lid speler
De aansluitingen verlopen volgens een vast patroon waarbij de kandidaat speler eerst
een ‘aanvraagformulier’ invult. Dit formulier is geenszins beslissend over een aansluiting.
Het is pas na het vervullen van alle nodige formaliteiten dat de kandidaat speler kan
beschouwd worden als aangesloten.
De aanvragen worden per leeftijdsreeks opgenomen in een wachtlijst, in volgorde van de
datum van aanvraag.
Eventueel kan een kandidaat speler de gelegenheid krijgen om gedurende maximaal 3
keer mee te trainen alvorens aan te sluiten.

Stap 1: invullen aanvraagformulier
Vul een aanvraagformulier in en stuur dit naar secretariaat@kortrijkspurs.be
Dan bekijken we in welke leeftijdsgroep je hoort en gaan we na of er nog plaats vrij is.
We spreken af wanneer je eventueel aan proeftrainingen kan komen deelnemen.
Stap 2: proeftraining
Zoals reeds gezegd kan je maximaal drie keer gratis komen deelnemen.
Je wordt verwacht in sportoutfit. Een eenvoudige shirt, sportbroek en sportschoenen
volstaan.
Stap 3: aanvraag tot lidmaatschap
Wie lid wil worden bij Kortrijk Spurs moet eerst en vooral ook lid worden van ‘Basketbal
Vlaanderen’. En dat kan je eenvoudig thuis in orde maken met je ID-kaart of kids-ID en een
ID-kaartlezer. Surf naar www.basketbal.vlaanderen en volg de procedure bij ‘Lid worden/ID
uploaden’.

Een handleiding hiervoor vind je ook terug op dezelfde website. Het kan ook zijn dat
een van je ouders ook even zijn of haar ID-kaart moet inlezen.
Heb je voorgaande procedure doorlopen, dan krijgen wij een email van Basketbal Vlaanderen
met je verzoek tot lidmaatschap.

Stap 4: lidgeld
Zodra je ons laat weten dat je graag lid wil worden sturen wij je een brief met allerhande info.
Onder andere het te betalen bedrag voor je lidmaatschap. Dit bedrag schrijf je over naar ons
rekeningnummer BE44 2850 2636 6245 van Kortrijk Spurs met als vermelding ‘lidgeld +
voornaam en naam van het lid + geboortejaar + ploeg’.
Wij checken dan op onze bankrekening of ook het lidgeld betaald is. Zo ja, keuren wij je
aanvraag goed. Is het lidgeld nog niet betaald, of al wel betaald maar het staat nog niet op
onze rekening, dan wachten wij nog even met de goedkeuring.
Van zodra je de bevestiging van goedkeuring tot lidmaatschap krijgt, kan je opnieuw komen
om deel te nemen aan de trainingen. Niet eerder, je bent immers niet verzekerd voor
eventuele ongevallen.
En wedstrijden dan?
Stap 5: het medisch getuigschrift
Vooraleer je aan wedstrijden mag deelnemen dien je elk nieuw seizoen bij je huisarts of
sportarts langsgaan om een medisch getuigschrift te laten invullen. Een exemplaar is te
downloaden van onze website. (bij club/documenten)/
Is dit document ingevuld en je bent geschikt bevonden, dan scan je dit in en mail je dit naar
secretariaat@kortrijkspurs.be
Vanaf dat moment ben je klaar voor deelname aan wedstrijden.
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