Lidmaatschapsaanvraag, volledig ingevuld te bezorgen aan het secretariaat.
Naam

:

................

Voornaam

:

................

Adres

:

................

Postcode

:

................

Woonplaats

:

................

E-mail adres

:

................

Ik stort een bedrag van .......... € op IBAN rekening BE43 9731 8157 1001
van de vzw Bilhart als:
• sympathisant (minimum 20,00 €)*
• effectief lid (minimum 50,00 €)*

* Schrappen wat niet past !

Adres van het secretariaat: Drève des Soupirs 4 – 1430 Bierk

Handtekening aanvrager

Wij wensen geenszins een nieuwe liga of bond op te richten.
De vzw Bilhart werd in het leven geroepen om de biljartsport te promoten in al zijn vormen en disciplines;
op elk niveau : recreatieve spelers, competitiespelers,semi-profs, profs...
in alle clubs en lokale, provinciale, gewestelijke verenigingen, ...;
bij jongeren en minder jongeren;
bij personen met of zonder beperkingen ;
bij dames even zeer als bij heren ;
❖
❖
❖
❖
❖
❖

door mediacampagnes;
door sensibilisering van beleidsverantwoordelijken;
door de uitgave van een e-magazine;
door ondersteuning van acties ter promotie van de biljartsport;
door de organisatie van tornooien;
door ondersteuning van organisatoren van tornooien, kampioenschappen, en alles wat de
biljartsport aanbelangt ;
❖
…….
Als u, net als wij, hebt vastgesteld hoe de biljartsport in België al decennia lang achteruit gaat ;
Als u, net als wij, een idee heeft over de redenen van deze teloorgang;
Als u, net als wij, de mening bent toegedaan dat het de hoogste tijd is om positieve acties te ondernemen
om de biljartsport te redden en zijn toekomst te vrijwaren ;
Als u, net als wij, de dalende trend wenst te keren….
Kom ons dan ter hulp om de biljartsport te redden!
Tarieven voor publicitaire inlassingen zijn beschikbaar via info@bilhart.be
Het lidgeld werd als volgt vastgesteld :
Sympathisanten – Minimum 20,00 €
Effectieve leden – Minimum 50,00 €
Effectieve leden worden uitgenodigd op onze algemene vergaderingen en kunnen samen met ons
actieplannen uitstippelen, prioriteiten bepalen, ons programma uitvoeren, kortom, betrokken worden bij
alle beslissingen.
Effectieve leden ontvangen een badge via één van de bestuursleden. Clubs die als effectieve leden wensen
toe te treden ontvangen het logo op een uithangbord, ook via één van de bestuurders.

info@bilhart.be
Arthur Standaert :

0476 48 10 91
(09 377 44 53)
0476 48 01 95
Carla Hertleer :
0475 66 95 11
Karel Kuhn :
0495 26 41 95
Willy De Moor :
0475 47 67 25
Patrik Mintjens :
0486 99 84 83
Leslie Menheer :
Giuseppe De Amicis : 0491 37 27 32
Philippe Ronvaux : 0489 39 19 29
kris bostoen :
0495 25 31 87
www.bilhart.be

