ACTIVITEITEN / LIDGELDEN
MIKRA Zaalvoetbal- & Badmintonclub Kraainem heeft de volgende afdelingen :
Zaalvoetbal voor jongeren
Bijeenkomsten op zaterdag (± 3 maal / per maand van september tot eind mei)
van 13.00 tot 14.30 uur (leeftijdscategorie : jongeren vanaf 6 jaar)
Occasionele vriendschappelijke wedstrijden

ZVC Mikra
Competitieploeg zaalvoetbal aangesloten bij de Vlaamse Zaalvoetbalbond / LVZM reeks 1
Thuiswedstrijden (competitie en beker) & trainingen op zondag van 18.05 tot 19.00 uur

ZVC Mikra Bis
Competitieploeg zaalvoetbal aangesloten bij de Vlaamse Zaalvoetbalbond / LVZM reeks 2
Thuiswedstrijden (competitie en beker) & trainingen op dinsdag van 20.45 tot 21.45 uur

Mikra — « OT »
Vriendschappelijke veteranen zaalvoetbalploeg
Wedstrijden op woensdag (± 1 maal / per maand) van 21.30 tot 22.30 uur.

Badminton voor jongeren
Bijeenkomsten op zaterdag (± 3 maal / per maand van september tot eind mei)
van 12.00 tot 13.00 uur (leeftijdscategorie : jongeren vanaf 6 jaar).

Badminton voor volwassenen
Bijeenkomsten op zondag (± 3 maal / per maand van september tot eind mei)
van 19.00 tot 21.00 uur (leeftijdscategorie : vanaf 15 jaar)
Jaarlijks clubtornooi (eind mei / begin juni)
Alle activiteiten gaan door in de Gemeentelijke sporthal van Kraainem (adres en plannetje, zie deze
pagina op de site), behalve vanzelfsprekend de zaalvoetbal competitie– en bekerwedstrijden op
verplaatsing.
Details (per afdeling) vinden jullie verder op deze site.
Voor elk van de afdelingen bedraagt het lidgeld € 55,00 (met uitzondering van Mikra OT = € 30,00) voor
het volledige seizoen, alle onkosten (gebruik materiaal, verzekering, …) inbegrepen.
Het lidgeld is te vereffenen voor aanvang van het seizoen, door overschrijving op de MIKRA
rekening bij Crelan : BE40 8508 7262 8263
Lidmaatschapsformulieren zijn digitaal beschikbaar op de Mikra website !
(lees het formulier zeer aandachtig, zowel recto als verso !).

!!! Nieuwe kandidaat leden moeten in eerste instantie contact opnemen met het bestuur
vooraleer het lidmaatschapsformulier in te dienen en het lidgeld te betalen.
Toelichting met betrekking tot de geldende GDPR wetgeving (privacy) is terug te vinden op de verso
van het/de verplicht in te vullen en in te dienen lidmaatschapsformulier(en) !

