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NIEUWSBRIEF 8 december 2021 
 

Overlijdensbericht. 

Wij vernemen het overlijden van de heer Goossens Gilbert, echtgenoot van mevrouw 

Stobbelaers Lutgarde en papa van de heer Goossens Stijn, bestuurslid van kaatsclub 

Baasrode VA. 

In naam van ons bestuursorgaan bieden wij aan de ganse familie onze innige deelneming 

aan. 

De uitvaartliturgie zal doorgaan in de Sint-Ursmaruskerk te Baasrode op  

zaterdag 11 december 2021 om 10 uur. 

Omwille van de covid 19 maatregelen is het dragen van een mondmasker verplicht. 

 

Nieuws van Sporta !! 

In 2022 maken we de overstap naar digitale Sportalidkaarten ! 

Momenteel is het nog mogelijk om fysieke lidkaarten van Sporta  te ontvangen voor alle 

leden van de Kaatsentiteit Vlaanderen, maar in 2022 wil Sporta het gebruik van digitale 

lidkaarten maximaal promoten. Ook de Kaatsentiteit Vlaanderen vraagt aan de clubs om 

ervoor te kiezen om met digitale lidkaarten te werken i.p.v. de fysieke exemplaren. 

Waarom digitale lidkaarten ? 

- de digitale lidkaart is na aansluiting onmiddellijk beschikbaar voor het lid en de 

clubbestuurder. 

- een lid kan zelf zijn/haar digitale lidkaart via zijn/haar account bij Sporta in "Mijn 

Beheer" raadplegen, downloaden en opslaan op je smartphone zodat je deze steeds op zak 

hebt. 

- de clubs beschikken op elk moment over alle digitale lidkaarten van hun leden en dus 

zijn deze steeds raadpleegbaar. 

- vanaf 1 mei 2022 zal Sporta een administratieve kost aanrekenen van 0,20€ per lidkaart 

voor  wie toch nog een fysieke lidkaart wil toegestuurd krijgen. 

 

Verder nieuws en updates op onze facebookpagina en onze website!!!!!! 

Uw activiteit kenbaar maken? Stuur E-mail naar Johnny.dellaert@skynet.be  
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