Beste Leden,
Het einde van het seizoen 2021-2022 komt stilaan in zicht. Een seizoen waarin we minder geplaagd
werden door Corona en dat eindelijk nog eens volledig gespeeld kon worden. Wij kunnen alleen maar
hopen dat ook volgend seizoen terug normaal zal verlopen. Het bestuur is alvast gestart met de
planning op te maken en heeft zodoende ook de lidgelden vastgelegd voor het seizoen 2022-2023.
Omdat niet alle speelsters/spelers gebruik maken van alle faciliteiten die worden aangeboden door
de club, wordt dit jaar (voor het eerst) besloten een onderscheid te maken tussen verschillende
categorieën. Hieronder vindt u een overzicht van deze categorieën en het daar bijhorende lidgeld.
-

Instappers (U6 jongens - geen wedstrijden in competitieverband): €100
Meisjes/Jeugd: €180
Dames/Heren recreatief: €180
Dames/Heren competitief: €200

Deze prijzen gelden bij betaling voor 1 juli 2022. Bij betaling na deze datum zullen de lidgelden worden
verhoogd met €30 met uitzondering van de instappers en dus respectievelijk €210 (Meisjes, Jeugd,
Recreatief) en €230 (competitief) bedragen.
Het Noorse bestuur is zich ervan bewust dat dit een aanzienlijke verhoging betreft ten opzichte van
vorige seizoenen. Wij wensen dan ook aan te geven waarom dit nodig is om de stabiliteit, continuïteit
en gezondheid van de club te garanderen:
-

-

-

-

Om voor alle spelers/speelster voetbal te faciliteren in de best mogelijke omstandigheden,
heeft het bestuur beslist om kleedkamers en douches te voorzien op onze oefenterreinen aan
het Kwadraat. Ondanks onze continue inspanningen om dit project uit te kunnen voeren aan
de laagst mogelijke prijs, heeft dit hoe dan ook een prijskaartje. Ook moeten
infrastructuurwerken worden uitgevoerd om de nodige aansluitingen te voorzien. Verder zal
ook een pompsysteem geïnstalleerd worden dat het mogelijk zal maken de terreinen te
sproeien en zullen de terreinen dit seizoen opnieuw worden geregenereerd ;
Naast onze infrastructuur wenst het bestuur de volgende jaren ook in te zetten op een
verbetering van de aangeboden dienstverlening. Zo zal worden geïnvesteerd in extra
materiaal en inhoudelijke verbeteringen van trainingen. Daarnaast zal de club de beleving in
en rond de club ondersteunen door extra activiteiten te organiseren en in te zetten op een
verbeterde communicatie (via coördinatoren, sociale media, website, nieuwsbrief,…).
Nu de inflatie sterk is toegenomen, is het meer dan ooit duidelijk geworden dat de prijzen van
de leveranciers van de club de laatste jaren ook sterk zijn toegenomen terwijl de lidgelden
lange tijd stabiel zijn gebleven. De explosie van de energieprijzen raakt dan ook de club gezien
zij voorziet in verlichting op de velden van zowel Noorse als het Kwadraat ;
De afgelopen 2 seizoenen heeft COVID-19 roet in het eten gegooid van onze budgetten. Zeer
veel wedstrijden werden afgelast en/of geannuleerd waardoor de inkomsten van de club
aanzienlijk zijn teruggevallen terwijl onze vaste kosten echter wel bleven doorlopen.

De inkomsten uit lidgelden zullen dus gebruikt worden om onze kosten te dekken. Daarnaast blijft de
club actief op zoek naar nieuwe inkomsten om de verdere groei van Noorse te bewerkstelligen.
Indien u over het bovenstaande vragen of opmerkingen zou hebben, kan u deze steeds richten aan
secretariaat@noorse.be en/of financien.noorse@gmail.com. De club organiseert voor de
geïnteresseerden alvast een infosessie om bovenstaande verder toe te lichten op maandag 25 april

om 20u in de kantine. Gelieve uw aanwezigheid even te bevestigen via volgend formulier:
https://forms.gle/FDp7jSNccKzo4wqx5
Tot slot wensen wij het sociale karakter van onze club te benadrukken. Indien het voor u moeilijk zou
zijn het lidgeld in 1 schijf te betalen, gelieve contact op nemen via secretariaat@noorse.be. Samen
bekijken we dan wat mogelijk en haalbaar is voor u.
Wij wensen ieder alvast een mooi seizoenseinde en een rustgevende, zonnige zomer.

Met sportieve groeten,

Het Noorse bestuur

