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INFO 

 

 

 

HERNIEUWING DER LIDGELDEN  

 

 

INFO PFV ivm hernieuwing lidgelden 
Door de uitzonderlijke omstandigheden waarmee we ook het afgelopen seizoen nog werden 

geconfronteerd, met onder andere bijzondere wijzigingen in onze sportieve kalenders tot gevolg, 

werd op nationaal niveau beslist om de transferperiode éénmalig te verplaatsen naar de periode van 

1 mei tot en met 31 mei. 

 

 

Licenties seizoen 2021/2022 
De uitzonderlijke verplaatsing van de transferperiode heeft ook invloed op de duur van het huidige 

sportseizoen. Om deze reden wordt de geldigheid van de licenties voor het seizoen 2021/2022 

verlengd tot en met 31 mei. Dit betekent ook dat je met de huidige licentie tot en met 31 mei 

verzekerd blijft via de PFV. 

 

 

Hernieuwingen seizoen 2022/2023 
Ook de periode voor de hernieuwingen van de leden voor het seizoen 2022/2023 wordt éénmalig 

aangepast aan de uitzonderlijke transferperiode. Vanaf 23 mei zullen de clubverantwoordelijken 

kunnen starten met het hernieuwen van de leden via het ledenprogramma iClub. We vragen de 

clubverantwoordelijken met aandrang om deze hernieuwingen in te geven in iClub tegen ten laatste 

7 juni. Dit met het oog op het rechtmatig spelen van de leden op de daaropvolgende 

kampioenschappen, tornooien, … en niet te vergeten, in functie van een geldige verzekering van de 

betrokken leden. De toeslag van € 5 voor de hernieuwing van een lid, dat oorspronkelijk werd 

toegepast bij hernieuwingen na 1 mei, wordt opgeschoven naar 15 juni.  

 

Opgelet: zoals hierboven vermeld, is de huidige licentie geldig tot en met 31 mei. Dit betekent dat 

leden die niet worden hernieuwd voor deze datum, vanaf 1 juni niet meer verzekerd zijn via de 

PFV. In dergelijke gevallen is de club verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen van hun leden. 

Het PFV-secretariaat streeft er naar om de licenties, aangevraagd voor 7 juni, klaar te hebben tegen 

midden juni (= organisatie van de PIB’s). 

 

 

 



Lidgelden KPC Alosta zijn onveranderd gebleven in vergelijking met pre corona 

tijdperk 
 

competitief lid senior =   49 euro 

competitief lid < 18 jaar =  gratis 

recreatief lid =     26 euro 

---------------------------------------------------------------------------- 

steunend competitief 

en steunend recreatief lid =  20 euro 
 

U kan uw lidgeld vernieuwen middels overschrijving op rekeningnummer van KPC Alosta 

BE27 9731 8776 6873. Of eventueel bij de barhouders. 

 

Bestaat er bij u enige onduidelijkheid omtrent het exacte te betalen bedrag voor u en uw naaste 

familieleden : aarzel dan niet en contacteer voor verduidelijking en duidelijke afspraken terzake 

 

of de penningmeester Etienne Vierse op GSM 0475/834 435 of via email: info@afinas.be  

 

of de secretaris Ronny Van den Bossche  op tel. GSM 0479/433609 of via 

ronny.vandenbossche@gmail.com 

 

Verschillende MUTUALITEITEN geven een financiële tegemoetkoming aan hun aangesloten leden 

wat betreft het door hen betaalde jaarlijkse aansluitingsgeld bij een (sport)vereniging. Een 

aanzienlijk aantal leden maakten in het verleden reeds tot tevredenheid gebruik van deze faciliteit 

aangereikt door hun eigenste mutualiteit. 

Het invulformulier kunnen jullie bekomen bij jullie mutualiteit.  

 

 

Sportieve groeten, 

 

Ronny Van den Bossche 

 

 

 

 

 


