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Wat kost het lidmaatschap bij Fogland Foxes VZW ?  

Code               

A Lidmaatschap (tot 1.09.2020)  + 1 FBMC Licentie : €45      

B Lidmaatschap (tot 1.09.2020) + 1 T-shirt  : €45       

C Per bijkomend lid (tot 1.09.2020) wonend op hetzelfde adres : €15      

D Steunend lid : € 10         

E Extra licentie (seizoen 2019/2020) : €12.5       

F Aansluiting vanaf 1.1.2020 (tot 1.09.2020) + licentie : € 30  

G Aansluiting vanaf 1.1.2020 (tot 1.09.2020) + T-shirt : € 30   

H Aansluiting van  1.1.2020 (tot 01.09.2020) bijkomend (inwonend) lid : €10  

     

Lidmaatschap met verzekering (en eventuele licentie) loopt tot 01.09.2020 , vernieuwing 

lidmaatschap (seizoen 2020/2021) vindt plaats tussen 14.06.2020 & 19.07.2020 ! 

Betalen kan u op rekeningnummer BE34 1030 4166 3790 met vermelding van de bijhorende code(s) 

zie hierboven en vermelding van de naam/namen . 

(bvb. Jos Vermeulen + Els Janssens wonen samen en willen beide lid worden in september met beide 

een licentie :  naam 1 A + naam 2 C + E => €45+€15+€12.5 => €72.5 ) 

 

Wat zijn de voordelen ? 

 

Wij streven er naar om alles zo goed en goedkoop mogelijk aan te bieden, dit in ruil voor u hulp op 

onze wedstrijden.  

• Een attest voor je ziekenfonds , want we zijn een erkende sportclub en zo (een deel van) u 

inschrijvingsgeld terugkrijgen. 

• Een bon van 6€ bij Decathlon . 

• Een (Sporta/Ethias) verzekering voor 1 persoon en 2 honden , voor lopen ,steppen en fietsen 

24/24 dus ook als je op uzelf gaat trainen en alle evenementen door ons georganiseerd. 

• 50% Korting op onze wedstrijden georganiseerd onder FBMC in ruil voor hulp . 

• Extra FBMC licentie (voor leden wonend op hetzelfde adres) aan € 12.5 per licentie 

• Een gratis Buff met clublogo. 

• Clubkledij van Jako & fietskledij van Dolticini aan absolute bodemprijzen . 

 



 

 

Hoe verloopt mijn aansluiting ? 

Voor lidmaatschap bij ons hebben we een online inschrijvingsdocument van Sporta op onze site 

staan . Let op : bij elk lid dient een ander e-mail adres gebruikt te worden ! 

https://mijnbeheer.sportafederatie.be/organisaties/aansluitformulier/5ef059938ba799aaa845e1c2e

8a762bd 

Dit zorgt ervoor dat we de GDPR (Privacywetgeving) regels en verantwoordelijkheid niet (meer) bij 

ons ligt . U persoonsgegevens zullen in geen geval gedeeld worden aan derden . 

Van zodra het lidgeld is betaald, zal u account bij Sporta geactiveerd worden .  

Ondanks de betere samenwerking tussen de verschillende banken, kan dit soms enkele dagen duren . 

U zal per mail op de hoogte gesteld worden dat je account is geactiveerd en geïnformeerd hoe alles 

verder verloopt of in zijn werk gaat . 

 

 

Welke gegevens hebben we nodig voor de licentie van FBMC ? 

Naam 

Adres 

Telefoonnummer  

Nationaalnummer (rijksregisternummer)  

Paspoortnummer (ID-kaartnummer) 

E-mailadres  

Foto waar u gezicht duidelijk opstaat . 

Graag deze gegevens apart per mail sturen naar info@foglandfoxes.be  

Deze gegevens worden dan in de databank van FBMC ingevoerd en vallen dan onder hun 

bevoegdheid . 

Er zal in geen enkel geval enige gegevens gedeeld worden van onze leden aan derden . 

 

 

 

 

 

 

Hebt u alsnog vragen, stuur gerust een mailtje naar info@foglandfoxes.be  
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