Ik wil lid worden - Hoe moet dat?
De Esbac high-five naar het lidmaatschap.
High 1: Wauw basket!
Je hebt al eens iemand zien basketballen op je school, of je hebt de Antwerp Giants, onze Belgian
Lions of Belgian Cats op een YouTube filmpje of op TV voorbij zien komen en je denkt bij jezelf: wat is
dat een toffe sport, dat wil ik ook eens proberen! Toeval of niet, maar bij Esbac ben je hiervoor aan
het juiste adres.
Iedereen die kennis wil maken met basketbal bieden we drie gratis proeftrainingen aan. Vul hiervoor
ons ‘aanvraagformulier proeftraining’ in stuur dat op naar info@esbac.be. Zo ben je meteen
verzekerd tijdens je deelname en weten we hoe we met je contact moeten opnemen. Na het
insturen van je formulier bekijken we in welke leeftijdsgroep je hoort, en we spreken met de trainer
af wanneer je aan je proeftrainingen kan komen deelnemen. En dan nemen we opnieuw contact
met jou op en dan hop naar stap 2.
High 2: de proeftraining
Zoals reeds gezegd kan je drie maal gratis komen deelnemen. Geen probleem voor ons dat je niet
meteen beschikt over de meeste flashy basketbaloutfit. Een gewoon sportbroekje en t-shirt kan ook
tof zijn. Het enige wat we je wel vragen is om niet in de sporthal te komen met dezelfde
sportschoenen waarmee je ook buiten speelt. We zouden niet graag hebben dat je uitglijd over
meegenomen zandhoopjes en je je eerste proeftraining meteen met een gebroken been moet
stopzetten.
Eén, twee, … drie!
High 3: aanvraag tot lidmaatschap
Wie lid wil worden bij Esbac moet eerst en vooral ook lid worden van ‘Basketbal Vlaanderen’. En dat
kan je eenvoudig thuis in orde maken met je ID-kaart of kids-ID en een ID-kaartlezer. Surf naar
www.basketbal.vlaanderen en volg de procedure bij ‘Lid worden/ID uploaden’.

Een handleiding hiervoor vind je ook terug op dezelfde website. Het kan ook zijn dat een van je
ouders ook even zijn of haar ID-kaart moet inlezen.
Heb je voorgaande procedure doorlopen, dan krijgen wij een email van Basketbal Vlaanderen met je
verzoek tot lidmaatschap. Wij checken dan op onze bankrekening of ook het lidgeld betaald is. Zo ja,
keuren wij je aanvraag goed. Is het lidgeld nog niet betaald, of al wel betaald maar het staat nog niet
op onze rekening, dat kan, maar dan wachten ook wij nog even met de goedkeuring.
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High 4: lidgeld?
Zodra je ons laat weten dat je graag lid wil worden sturen wij je een brief met allerhande info. Onder
andere het te betalen bedrag voor je lidmaatschap. Dit bedrag schrijf je over naar ons rekening
nummer BE80 8600 0687 7177 met als vermelding ‘lidgeld + naam v/h lid + geboortejaar’, bv.
“Lidgeld Dunckers Bill 2012”
Van zodra je de bevestiging van goedkeuring tot lidmaatschap krijgt, kan je opnieuw komen om deel
te nemen aan de trainingen. Niet eerder, je bent immers niet verzekerd voor eventuele ongevallen.
En wedstrijden dan?
High 5: het medisch getuigschrift
Zelf hebben we er niet voor gekozen, het is een regelgeving dat ons opgelegd wordt door Basketbal
Vlaanderen. Vooraleer je aan wedstrijden mag deelnemen dien je elk nieuw seizoen even bij je
huisarts te passeren om een medisch getuigschrift te laten invullen. Hieronder vind je een voorbeeld
ervan en hoe je dit moet laten invullen. Een actueel exemplaar is te downloaden van onze website.

naam huisarts
woonplaats huisarts
naam van het lid
geboortedatum

woonplaats van het lid

datum van onderzoek

woonplaats huisarts

Is dit document ingevuld en je bent geschikt bevonden, dan scan je dit in en bezorg je dit via email
aan je ploegbegeleider. Ook het papieren exemplaar mag je aan hem/haar bezorgen. En dan ben je
klaar voor deelname aan wedstrijden.
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Welkom bij ESBAC!
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