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        december 2016, 

 

Geachte, 

 

Wij verzoeken U beleefd uw bijdrage voor het Sociaal Fonds der Scheidsrechters van 

Antwerpen,  kalenderjaar 2017  te willen storten. 

 

Zoals U weet is het doel van het Sociaal Fonds voornamelijk: 

• hulp verlenen aan leden in gevallen van dringende nood (bij tegenslagen, rampen en in 

gevallen van overmacht) 

• geschenken aan verdienstelijke leden 

• passende geschenken bij huwelijken en geboorten (minimum 3 jaar ononderbroken lid zijn 

op het moment van de gebeurtenis, met uitzondering van de nieuwe scheidsrechters die 

hiervoor in aanmerking komen indien zij hun lidgeld hebben betaald vanaf hun benoeming) 

Wij wensen er echter de nadruk op te leggen dat bij elke steunaanvraag zal nagegaan worden 

of de bijdrage regelmatig werd betaald sinds de benoeming als scheidsrechter. 

Voorwaarden voor een geschenk aan verdienstelijke leden:   
BONDSEREPENNING: 15 ononderbroken dienstjaren of 20 niet opeenvolgende dienstjaren 
moet de scheidsrechter 12 jaar lid zijn van het Sociaal Fonds 
LID VAN VERDIENSTE: 30 ononderbroken dienstjaren of 35 niet opeenvolgende dienstjaren 
moet de scheidsrechter 16 jaar lid zijn van het Sociaal Fonds 
In beide gevallen moeten de scheidsrechters de laatste 5 jaar hun lidgeld betaald hebben. 
BRELOQUE ( bedanking voor bewezen diensten, einde loopbaan ): zelfde voorwaarden als lid 
van verdienste 
 

HOE BLIJFT OF WORDT U LID ? 

 

• Door storting van € 10 op naam van het "SOCIAAL FONDS DER SCHEIDSRECHTERS 

VAN ANTWERPEN -  (V.F.V. - K.B.V.B.) - v.z.w. - Brieleke 18 - 2160 WOMMELGEM" 

op rekeningnummer BE37 3200 7553 9428  (BBRU BE BB) 

bij betaling op de mededeling duidelijk uw eigen naam en adres vermelden + lidgeld 2017. 

 

• Het bewijs van storting dient bijgehouden te worden als bewijs van lidmaatschap. 

• Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen uw betaling binnen de eerstvolgende maand te 

mogen ontvangen. 

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw belangstelling en steun en bieden u inmiddels onze 

sportieve groeten aan, 

 

hoogachtend, 

Namens het Sociaal Fonds der Scheidsrechters van Antwerpen, 

de secretaris, 

Julien De Keninck. 
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