
Wat kost het lidmaatschap bij Fogland Foxes VZW ? 

Vanaf 2019:  

Lidmaatschap + 1 FBMC Licentie (*) of 1 club T-shirt: €45 

Per bijkomend lid wonend op hetzelfde adres: €15 excl T-shirt of licentie, 

deze zijn apart wel verkrijgbaar. 

Steunend lid : € 10 

(*) u betaalt deze licentie dan telkens een half seizoen vooruit (deze 

licentie loopt van september tot augustus). Dit scheelt ons veel tijd en 

energie in de zomermaanden bij de hernieuwing. 

Te betalen op rekening BE34 1030 4166 3790 met vermelding Lidgeld 2019 

(+ T-shirt OF licentie voor bijkomend lid indien gewenst) 

 

 

Wat zijn de voordelen ? 

Wij streven er naar om alles zo goed en goedkoop mogelijk aan te bieden.  

Je kan sowieso een attest krijgen voor je ziekenfonds, want we zijn een 

erkende sportclub en zo (een deel van) je inschrijvingsgeld terug krijgen. 

Een bon van 6€ bij Decatlon . 

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

steppen en fietsen 24/24 dus ook als je op jezelf gaat trainen. 

50% Korting TOV van FBMC leden op onze mushingwedstrijd in ruil voor 

hulp op onze wedstrijd. 

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

licentie. 

Clubkledij van Jako & fietskledij van Dolticini aan absolute bodemprijzen . 

 

 

 



Hoe verloopt mijn aansluiting ? 

U vult het formulier in dat u vindt op onze website (contactpagina) en 

schrijft het juiste bedrag over. Dit zorgt ervoor dat de GDPR 

(Privacywetgeving) regels en verantwoordelijkheid niet (meer) bij ons ligt. 

Zodra wij zowel het formulier en het lidgeld ontvangen hebben, sturen wij 

de aanvraag door naar Sporta. Van zodra u het zelf online 

(https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen) kan raadplegen via de Sporta 

website, bent u lid én verzekerd. U kan dan ook uw virtuele lidkaart 

controleren en eventueel afdrukken. De effectieve lidkaart volgt later. 

 

Welke gegevens hebben we nodig voor de licentie van FBMC ? 

Naam, adres, telefoonnummer, nationaalnummer (rijksregisternummer), 

paspoortnummer, e-mailadres en een (pas)foto waar je gezicht duidelijk op 

staat.  

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 deren. 

 

https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen

