Deurne, 4 juli 2018
Beste leden en ouders,
Seizoen 2017/18 ligt reeds even achter ons en hopelijk genieten jullie van het (kalmere) off-season.
Ondertussen heeft het clubbestuur en -management evenwel niet stil gezeten en zijn we reeds gestart
met de eerste voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2018/19 en zijn onze jeugd- en elitespelers
volop bezig met off-ice trainingen, zoals het hoort in het moderne ijshockey.
De geplande opening van de ijsbaan is het weekend van 15 en 16 september. Vandaar dat wij
aandringen om TIJDIG in te schrijven zodat iedereen met zijn licentie in orde is wanneer de competitie
eind september start. Trainingen vangen aan vanaf de openingsdatum van de ijsbaan en lopen tot en
met 30 april 2019. Sommige teams zullen reeds begin september oefenwedstrijden spelen. De spelers
die daaraan deelnemen, dienen uiteraard in orde te zijn!
Hierna vindt u de tabel met een overzicht van de lidgelden per categorie. De lidgelden kunnen enkel
worden betaald via overschrijving en wel op het volgende rekeningnummer:
BNP PARIBAS – FORTIS IBAN BE29-0014-9785-1364
Vergeet niet NAAM en LEEFTIJDSCATEGORIE te vermelden!
Het lidgeld omvat het volgende:
- 2 trainingen per week (extra trainingen mogelijk afhankelijk van beschikbaar ijs);
- KBIJF-licentie en verzekering;
- Deelname extra trainingen (beslissing bij coaches);
- Deelname wedstrijden (beslissing bij coaches);
- Gebruik wedstrijd jerseys (jeugdreeksen);
- Gratis slijpen van schaatsen;
- Gratis inkom alle publieke schaatsbeurten (voorleggen lidkaart);
- Gratis inkom alle wedstrijden Elite (voorleggen lidkaart).
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Hoe inschrijven?
Hierna nog even de procedure. De inschrijvingen gebeuren online via de website van de KBIJF (inloggen
met uw login via myrbihf.be). Hier kan u uw inschrijving voor het nieuwe seizoen bevestigen en uw
medische fiche downloaden waarmee u langs de huisarts gaat voor de jaarlijkse medische controle.
Eenmaal dit document volledig is ingevuld door de huisarts en ook door u (en een ouder/voogd voor
minderjarige leden) is ondertekend in het daartoe voorziene vakje rechts bovenaan (niet vergeten!),
zendt u dit via e-mail naar het clubsecretariaat secretary@phantoms.be. M.a.w. een scan of foto (met
uw smartphone) van het ingevulde document volstaat. Het originele document bezorgt u dan achteraf
aan uw team manager. Opgelet echter. De KBIJF heeft ons laten weten dat de inschrijvingsformulieren
worden aangepast en de KBIJF-website pas vanaf 16 juli beschikbaar is voor de nieuwe inschrijvingen.
De oude formulieren worden bijgevolg NIET aanvaard. Hou hiermee dus rekening. Wij zullen hierover
verder communiceren via de website en FB-pagina.
Indien u uw ‘login’ vergeten bent, kan u een nieuwe aanvragen. Indien het toch niet lukt via de KBIJFwebsite in te schrijven, stuur dan een mailtje naar secretary@phantoms.be. Voeg een digitale pasfoto in
JPG-formaat erbij als bijlage indien de speler van jeugdreeks verandert. Voor een nieuwe (eerste)
inschrijving dient er buiten de medische fiche ook een kopie van de identiteitskaart en pasfoto te
worden afgeleverd. Niet-Belgische spelers dienen extra documenten in te vullen en nemen best contact
op met het secretariaat.
TIP: Voeg bij uw inschrijvingsdocument tevens het sportclubdocument van uw ziekenfonds. Dan wordt
dit asap door de club afgestempeld en terugbezorgd zodat u bij uw ziekenfonds uw terugbetaling van
sportclublidmaatschap kan innen (bedrag afhankelijk van uw ziekenfonds).
OPGELET! Zonder correcte aansluiting is men NIET verzekerd en kan men NIET deelnemen aan
trainingen en wedstrijden. Leden die nog openstaande rekeningen hebben van vorig seizoen kunnen
pas opnieuw aansluiten bij het vereffenen van hun schulden indien dit ondertussen nog niet is gebeurd!
Tijdig betalen en inleveren van de gevraagde documenten is noodzakelijk om te kunnen starten. Gelieve
er rekening mee te houden dat na ontvangst van alle noodzakelijke documenten er +/- 10 dagen nodig
zijn om de inschrijving bij de KBIJF volledig in orde te hebben.
INSCHRIJVINGEN MOETEN TEN LAATSTE OP 30 AUGUSTUS BINNEN ZIJN OM WEDSTRIJDKLAAR TE
ZIJN, WANT HET COMPETITIESEIZOEN START HET LAATSTE WEEKEND VAN SEPTEMBER!
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OPGELET! Spelers die reeds met hun reeks pre-competitiewedstrijden spelen, worden hiervan op de
hoogte gesteld en dienen alles tijdig in te dienen afhankelijk van de geplande wedstrijden!

Kortingen & afbetalingsplan
Betaalt u uw lidgeld vòòr 15 augustus dan geniet u van een interessante korting van 70€! Gezinnen met
meer dan één lid genieten tevens van een extra korting! Het tweede lid van hetzelfde gezin krijgt een
korting van €10, vanaf het derde lid geldt een korting van €25 per bijkomend lid.
Goalies genieten tevens van een extra korting van €100 op het totale lidgeld van hun categorie, cf.
tabel.
Indien gewenst, kunnen leden genieten van een afbetalingsplan, maar dit enkel na overleg met het
clubbestuur en volgens strikte afspraken. Een eenvoudig mailtje naar secretary@phantoms.be om dit
aan te vragen, volstaat.
*Recreanten (alle non-checking reeksen) die voor de eerste maal bij de club aansluiten, betalen
éénmalig €50 extra bovenop het gewone lidgeld voor een gepersonaliseerde wedstrijd jersey (naam en
rugnummer) en een paar wedstrijdkousen. Deze set blijft hun eigendom.

Clubhuis en ijsbaan
Antwerp Phantoms is de enige club in België met een eigen clubhuis. De club staat ook in voor de
organisatie van de publieke schaatsbeurten en de schaatsverhuur. Vandaar dat de club steeds op zoek is
naar vrijwilligers (vanaf 16 jaar) om de schaatsverhuur te bemannen. Het team van de schaatsverhuur
ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Ideaal voor onze jeugd om extra zakgeld te verdienen!
Wie interesse heeft, stuurt een mailtje naar publiekschaatsen@phantoms.be. De eerste publieke beurt
is in principe op 16 september.

Bench Officials
Met dit schrijven doen wij tevens een dringende oproep aan ouders, supporters en sympathisanten om
zich op te geven als Bench Official (time & scoring, strafbank) voor ALLE categorieën. Onze club wordt
steeds groter, dit betekent meer teams in competitie die tijdens de thuiswedstrijden tevens dienen te
worden omkaderd. De club voorziet uiteraard in een opleiding. Graag een seintje via uw team manager
of een mailtje naar benchofficial@phantoms.be.
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Clubscheidsrechters
Tevens wensen we, als één van de grootste clubs van België, onze poule van clubscheidsrechters verder
uit te breiden. Ook hier voorziet de club een opleiding in samenwerking met de federatie. Speler, oudspeler, ouder, supporter … ? Iedereen welkom. Je hoeft niet noodzakelijk ijshockey te hebben gespeeld
om in aanmerking te komen. Een basis aan schaatsvaardigheden is evenwel wenselijk. Wie interesse
heeft, meldt zich aan bij onze coördinator van de clubreferees Raf De Souter via ref@phantoms.be.

Initiatie
Ken je iemand die met ijshockey wenst te starten, jong of oud? Onze wekelijkse initiatie gaat door elke
zaterdag van 16h15 tot 17h15. Vertel het hem/haar! Graag ten laatste op donderdag een seintje naar
initiatie@phantoms.be. Grotere groepen kinderen (klas of scoutsgroep bijv.) zijn tevens welkom om van
ijshockey te proeven en dit na afspraak.

Trainingen & wedstrijden
Alle ijstrainingen en thuiswedstrijden gaan door op IJsbaan Ruggeveld, Ruggeveldlaan 488, 2100
Deurne. Telefoon ijsbaan 03/325.16.16.
De trainingstabel kan je raadplegen en downloaden via onze website www.phantoms.be.
Tot binnenkort,
Namens het bestuur & management,
Christian Pierre,
Clubsecretaris
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TABEL LIDGELDEN SEIZOEN 2018/19
Schrijf tijdig in en bespaar 70€!
Categorie

Geboortedata

Tot 15/08/18

Lidgeld na 15/08/18

Senior
(Elite & D1)
Senior Goalie
(Elite & D1)
Recreanten*

> 2000

€ 495,00

€ 565,00

>2000

€ 395,00

€ 465,00

>2000

€ 400,00*

€ 470,00*

(alle non-checking reeksen)

>2000

€ 300,00*

€ 370,00*

U19
Goalie U19
U16
Goalie U16
U14
Goalie U14
U12
Goalie U12
U10
Goalie U10
U8
U6**

2000 - 2002
2000 - 2002
2003 - 2004
2003 - 2004
2005 - 2006
2005 - 2006
2007 - 2008
2007 - 2008
2009 - 2010
2009 - 2010
2011 - 2012
< 2012

€ 495,00
€ 395,00
€ 485,00
€ 385,00
€ 465,00
€ 365,00
€ 410,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 210,00
€ 260,00
€ 150,00

€ 565,00
€ 465,00
€ 555,00
€ 455,00
€ 535,00
€ 435,00
€ 480,00
€ 380,00
€ 380,00
€ 280,00
€ 330,00
€ 220,00

Sledge Hockey
(G-Sport)

Alle leeftijden

€ 200,00

€ 270,00

(alle non-checking reeksen)

REC Goalie*

*Recreanten (alle non-checking reeksen) die voor de eerste maal bij de club aansluiten, betalen éénmalig €50 extra bovenop het gewone lidgeld voor een
gepersonaliseerde wedstrijd jersey (naam en rugnummer) en een paar wedstrijdkousen. Deze set blijft hun eigendom.
**Trainingen voor U6-spelers staan eerder in het teken van ijsgewenning en fun en dit tijdens de initiatie op zaterdag van 16h15-17h15. Vandaar ook het
beperkte lidgeld. Indien ze toch wensen deel te nemen aan de U8/U10-training (2 x week om 19h00) betalen ze het lidgeld van deze categorie.
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