Is volleyballen bij BVC Balen duur?

“Is volleyballen duur?”: een vraag die bij velen onder ons speelt. Waarom is het lidgeld zo hoog?
Wat wordt hier nu allemaal jaarlijks mee betaald?



verplichte aansluitingskosten & verzekering bij Volley Vlaanderen (€ 8.000)
zaalhuur voor zowel trainingen als wedstrijden (€ 9.000)



vergoeding van de trainers / trainsters (€ 25.000)



vergoeding van de scheidsrechters / markeerders tijdens de wedstrijden (€ 6.000)



aankoop wedstrijdshirts (€ 2.500)



aankoop volleybalmateriaal (€ 3.000)



algemene kosten zoals oa water, drukwerk, postzegels ea (€ 1.500)

Al deze onkosten samengeteld, brengt ons dat op een totaalbedrag van € 55.000 voor 1 seizoen.
Afgelopen seizoen heeft BVC hier bovenop ook nog € 800 aan boetes betaald. Dit zijn vooral boetes opgelopen
omwille van laattijdig gewijzigde wedstrijden (€ 50/wedstrijd) , forfaits (€ 125/wedstrijd) , wedstrijdwijzigingen
(€ 5/wedstrijd), ontbrekende licenties enz …
Is € 175 lidgeld per seizoen dan veel?
BVC ontvangt jaarlijks ongeveer € 33.000 aan lidgeld.
Wat krijg je voor dit lidgeld nu terug?


1 à 2 trainingen / week (33 weken x 3u/week = 99 uren/seizoen → je betaalt dus 1,76 € / uur)



competitiewedstrijden geleid door gediplomeerde scheidsrechters




ongevallenverzekering (zowel tijdens de trainingen, wedstrijden als alle andere activiteiten)
gratis wedstrijdshirts



degelijk materiaal aangepast aan de noden van alle sporters, op elk niveau



gratis water tijdens de wedstrijden

Nu merk je dat wij als bestuur enorm creatief moeten zijn om elk jaar de zaak rond te krijgen. Zoals je kan zien
dekken alle lidgelden maar 60% van al onze onkosten. Reken hierbij nog de gemiddelde inkomsten van onze
subsidies&sponsoring (€ 10.000), en onze activiteiten (€ 10.000) en dan komen we maar net uit de kosten.
Daarom rekenen we dus op de steun en hulp van al onze leden tijdens onze jaarlijkse activiteiten: mosselfeest,
speculaasverkoop, wafelslag, BVC quiz, enz.
Vergelijk het lidgeld maar eens met een aantal andere sporten (zoals bv voetbal, fitness, tennis, …) en dan
merk je dat volleyballen bij BVC Balen toch niet zo duur is.
Wisten jullie trouwens dat vele ziekenfondsen een deel van je lidgeld terugbetalen? Informeer hiervoor bij je
eigen ziekenfonds en bezorg je formulier aan iemand van het bestuur.
Heb je nog ideeën, vragen of opmerkingen, aarzel niet om iemand van het bestuur hierover aan te spreken.
Balense volleybalclub BVC Balen vzw
Misseweg 22/5 - 2490 Balen
BTW: BE 0839 225 093

bestuur@bvcbalen.be
www.bvcbalen.be
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