
Blerick, 1 september 2022 
 

 
 
Beste leden, geachte ouders/verzorgers, 
 
Na een welverdiende vakantie gaat de JHB weer bijna beginnen. Hierbij een aantal belangrijke zaken bij de start van het 
nieuwe seizoen. In de bijgevoegde flyer is te zien wanneer de groepsavonden zijn.  
 
We zullen wel alert moeten blijven en de basismaatregelen voor zover ze nu nog gelden in acht blijven nemen. Wij 
hopen op jullie medewerking. Wij zijn blij jullie weer te mogen zien en wensen jullie allemaal een sportief nieuw seizoen 
toe!  
 
 
Contributie JHB seizoen 2022/2023: 
De contributie voor een heel seizoen JHB bedraagt € 50,-. 
JHB vraagt u als ouders/verzorgers vriendelijk om het totale bedrag te voldoen aan JHB vóór 7 oktober. 
Betaal a.u.b. op tijd. 
In de contributie zijn in principe alle kosten doorberekend. Activiteiten worden verder betaald door JHB en extra 
inkomsten, o.a. van de Grote Clubactie. Indien dit niet toereikend is, kan het zijn dat een extra bijdrage van de 
ouders gevraagd wordt. Dit wordt per activiteit bekeken. Voor deelname aan kampen betalen deelnemers een 
bedrag extra aan kampgeld. 
 
Wijze van betaling: 
JHB vraagt u vriendelijk om de betalingen van de contributie per bank over te maken op rekeningnummer 
NL38 ABNA 0410 6093 15 ten name van ‘Jeugdbeweging St. Hubertus Blerick’. 
Vergeet niet om de naam van uw kind(eren) erbij te vermelden, welke dag uw kind JHB heeft en naam van de groep. 
(voorbeeld omschrijving/betalingskenmerk: ‘Hubaerke Stalpaert, maandagavond, Smurfen’). 
 
Er kan niet meer contant per maand betaald worden. Bij tussentijdse afmelding van leden vindt geen terugbetaling van 
de contributie plaats. 
Let op: heeft u een maandelijkse incasso geagendeerd staan in uw bankomgeving, pas deze dan meteen aan! 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur: 
Geen geld om mee te doen? Dit fonds helpt! Vraag naar de mogelijkheden op school bij de juf of meester. Hij/zij  zet in 
overleg met JHB het traject dan verder in gang. 
Meer weten? Jeugdfondssportencultuur.nl/venlo 
 
Mocht u vragen hebben over de contributie dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de penningmeester, mail 
naar penningmeesterjhb@outlook.com 
 
Oud-Papieracties… 
De contributie voor onze leden is relatief laag. Dit wordt mogelijk gemaakt door aanvullende opbrengsten vanuit onder 
andere de oud Papieractie die JHB als vereniging maandelijks organiseert in de wijk Hazenkamp. Daarbij steken onze 
vrijwilligers iedere 2e zaterdag van de maand weer hun handen uit de mouwen. Maar we kunnen dit als vereniging niet 
alleen. Vandaar dat wij een beroep doen op de ouders van onze leden om eenmaal per jaar een handje te helpen met 
het ophalen van oud papier (2e zaterdag van de maand van 09:00 – 12:00 uur). 
Wilt u een keer meehelpen? Stuur een mail naar papieractiejhb@outlook.com. JHB zal hierover dan contact met u 
opnemen. 

 

Het bestuur wenst iedereen weer een sportief seizoen toe! Blijf gezond! 
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