LIDGELD SQUASH DROPSHOT

SEIZOEN 2015 – 2016
Speelmogelijkheden :
We hebben 3 mogelijkheden. Prijzen zie verder
Wens je hier nog eens wat meer uitleg over te weten kan je dit altijd vragen.
*Losse reservatie
Hier moet je telkens nog reserveren en betaal je per keer of je neemt een 10-beurtenkaart.
De reservatie kan ter plaatste of telefonisch.
*Vaste reservatie
Een vaste reservatie : min. 30 keer een vast ½u of uur op een vaste dag.
Bij een vast uur of ½u moet de betaling gebeuren voor aanvang van de 1e keer spelen.
Het juiste uur en dag voor een vaste reservatie hangt een beetje af van de nog vrije plaatsen.
Je kan ook een vast uur nemen van begin sept. tot eind juni en dan zien we hoeveel keer dit is.
*Vrij spelen
Dit is een extra mogelijkheid voor squashers die regelmatig kunnen spelen op de minder drukke uren.
Je betaald een jaarabonnement en kan dan op alle vrije uren komen spelen. Je kan niet reserveren
met dit systeem.

Tarieven van lidgeld
1 persoon

48,00 € verzekering inbegrepen

echtparen

85,00 € verzekering inbegrepen

familie (echtpaar + …)

85,00 € +38,00 per bijkomende pers.

interclubspelers

110,00 €

na 31 juli komt er 5,00 € bij voor heraansluting bij de VSF.
Dit geldt niet voor de nieuwe leden

Lidmaatschap Squash Dropshot:
Wanneer je het lidgeld hebt betaald kan je gebruik maken van de voordelen.
Je betaalt uw squashterrein dus telkens per keer, je kan een 10-beurtenkaart nemen , je kan een
abonnement nemen voor vrij te spelen of je neemt een vaste reservatie
Voordelen lidmaatschap :
voordelige tarieven
Verzekering VSF
Extra korting op aankoop van rackets
3 weken op voorhand reserveren i.p.v. 2
Mogelijkheid voor een abonnement “vrij spelen” of vaste reservatie.

Lidmaatschap interclubspeler:
Wil je hier aan meedoen of met een volledig team starten moet je dit laten weten in het lopende
seizoen om het seizoen daarop mee te kunnen doen of te starten met een nieuwe ploeg.
Hier is het de bedoeling dat je op regelmatige basis kan meedoen in een team van 4 spelers bij de
heren en 3 spelers bij de dames + nodige reservespelers.
De wedstrijden starten vanaf ½ september tot ½ mei.
De thuiswedstrijden bij de dames is op woensdag en bij de heren is dit op vrijdag.
De dag en het uur van de uitwedstrijden hangt af van de tegenpartij.
Je kan ook inschrijven met een volledige ploeg in de provinciale reeks. De speeldag is zaterdag.
Het beste is dus een ploeg te vormen met een aantal reservespelers zodat er steeds met een volledig
team kan gespeeld worden.
Het voorbije seizoen hadden we 2 ploegen in competitie
1 damesploeg “Dropshot Ladies”
1 herenploeg “Dropshot Klepkes”.
Wat heb je als interclubspeler :
Voordelen idem als gewoon lid
Bijkomende verzekering voor interclubspeler
Inschrijving voor interclubploeg
Squashuitrusting ( textiel) voor de ploeg
Squashballetjes en terreinen tijdens interclub

Prijs + uurregeling van een terrein per 1/2 uur :
huur van een terrein
per 1/2 uur

off-peak

peak

week

14.00 - 18.00 u

18.00 - 24.00 u

weekend

10.00 - 24.00 u
5,00 €
4,00 €
35,00 €

/
6,50 €
5,20 €
46,00 €

niet-leden
leden
10-beurtenkaart (leden)
vaste reservatie (30 x 1/2 u)
enkel voor leden

vrij spelen
geen mogelijheid tot reservatie
deze optie is enkel voor leden

4,90 € (147,00 €)
152,00 € per jaar

Betaling lidgelden
Betaling voor huidige leden is in juli. De leden krijgen in juni hierover een mail.
Voor nieuwe leden kan dit heel het jaar door maar het seizoen begint in september.
Betaling voor de interclubspeler is in juni. De spelers krijgen eind mei hierover een mail.
De spelers die een vaste reservatie hebben, krijgen nog een apart schrijven met de kalender en
het te betalen bedrag voor de reservatie.

Met sportieve groeten,

