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ZONDAGTRAININGEN
Deze maand zijn er GEEN zondagtrainingen

SPBO-KLEDIJ
Nood aan een gepersonaliseerde SPBO-trui voor in de winter? Of wil je eens kijken wat de club nog allemaal in zijn gamma heeft
wat betreft loopkledij? Neem gerust een kijkje op de website en bestel je kledij! Als de levering gearriveerd is krijg je een seintje
en kan je alles komen ophalen tijdens een training. www.spartabornem.be (onder ‘info’, ‘clubkledij’ en dan het logo van SPBO)

START NIEUWE SEIZOEN
Op zondag 1 november gaat het nieuwe seizoen (2020-2021) definitief van start. Wij wachten echter niet tot dan om met de
inschrijvingen voor dat seizoen te beginnen. Vanaf 1 oktober kan je je nieuwe lidmaatschap aanvragen via een link die verschijnt
op onze website www.spartabornem.be Lid worden kan voor iedereen van geboortejaar 2014 en ouder.
Op zich verandert er weinig ten opzichte van het voorbije jaar. De lidgelden blijven 120 euro voor de bestaande leden. Nieuwe
leden betalen éénmalig een extra administratieve kost van 30 euro (dus 150 euro voor het eerste jaar dat je aansluit).
Het lidgeld moet binnen de week na inschrijving gestort worden op rekeningnummer BE40 7512 0439 1063 (Sparta Bornem vzw,
Albertstraat 64, 2880 Bornem, met vermelding van de naam van de leden).
Omdat wij wedstrijddeelname promoten zullen zij die aan voldoende wedstrijden deelnemen (aantal te bepalen op de
trainersvergadering en afhankelijk van de coronatoestand; maar waarschijnlijk vergelijkbaar met het huidige sterrensysteem)
ook volgend jaar hetzelfde lidgeld betalen. Voor anderen zal het lidgeld volgend jaar 180 euro bedragen. Wij zijn ervan overtuigd
dat ook dat nieuwe bedrag nog democratisch is in vergelijking met andere sporten en andere clubs.

ZONDAGTRAININGEN
Gedurende de maand oktober zullen er nog geen zondagtrainingen georganiseerd worden. Vanaf november krijgen pupillen en
miniemen echter de kans om deze extra training te volgen. De focus wordt op technische disciplines gelegd en registreren op
voorhand zal verplicht worden.

AANPASSING TRAININGSUREN
De dagen worden korter en het begint steeds vroeger te schemeren. Net zoals andere jaren zullen de trainingsuren bij de start
van het winterseizoen lichtjes veranderen. Voor de benjamins en de kangoeroes verandert er niets maar de pupillen en
miniemen zullen dan trainen tot en met 19u15 (ipv 19u30). Deze nieuwe regeling gaat in vanaf woensdag 7 oktober! Voor de
veiligheid vragen we aan de ouders om hun kinderen af te halen aan de piste zelf en niet op de parking/straatkant.

BELANGRIJKE DATA
- Op woensdag 7 oktober is er de overgang! Op die dag worden tweedejaars ingedeeld in een nieuwe categorie (bv tweedejaars
benjamins worden die dag pupil). Bij de start van die training (18u00) wordt er een corona-proof infomoment gegeven aan de
ouders. Dit infomoment zal plaatsvinden op het grasveld achter de kantine. Mondmaskers zijn verplicht!
- Er zal GEEN training zijn op vrijdag 9 oktober want dan organiseert Sparta Bornem zijn tweede micromeeting voor cadetten en
ouder.
- Noteer alvast de datum van de SPBO-cross. Tenzij Corona er anders over beslist zal deze georganiseerd worden op zondag 17
januari 2021.

HELPERS GEVRAAGD
Sparta Bornem is zoals vele clubs nog op zoek naar heel wat helpende handen. Of het nu is om te helpen op een wedstrijd of om
pakweg de kantine mee te helpen decoreren, we kunnen iedereen gebruiken. Heb je interesse om deel uit te maken van onze
trouwe pool aan vrijwilligers? Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar SPBO@atletiek.be. Niet alleen zouden we je eeuwig
dankbaar zijn maar je wordt ook uitgenodigd op de jaarlijkse ‘dank-u-welreceptie’! Ook nieuwe trainers zijn nog steeds van harte
welkom.

KRIJG JE DIT BRIEFJE NOG NIET VIA MAIL ?
Geef dan a.u.b. je emailadres door aan het bestuur van SPBO (SPBO@atletiek.be) met vermelding van je naam en
geboortejaar. (Ook al heb je reeds je e-mailadres opgegeven bij inschrijving, er sluipt al snel een foutje in waardoor
wij je vaak alsnog niet kunnen bereiken.)

