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Praktische informatie om aan te sluiten bij Ice Hockey Club Chiefs
Leuven
Het ijshockeyseizoen bij Chiefs Leuven start in september tijdens het openingsweekend en loopt tot
eind mei.
- In september bieden we afhankelijk van de leeftijdscategorie tot 3 trainingen per week.
- Vanaf oktober tot april wordt er overgeschakeld naar minimaal 2 trainingen per week.
- Nieuw, vanaf dit seizoen inbegrepen in het lidgeld: minimaal 1 training per week tijdens
de maand mei voor alle jeugdcategorieën en divisie 1/2
Om ijshockey te kunnen spelen dienen conform het Belgische federatiereglement alle
ijshockeyspelers, coaches en stafleden zich elk jaar te registreren. Deze registratie verloopt steeds via
de clubs.
Chiefs Leuven biedt een centrale structuur die erop gericht is om zowel bestaande als nieuwe leden
toe te laten op elk ogenblik aan te sluiten. Je kunt dus steeds terecht bij het secretariaatsteam voor
alle praktische aspecten van je inschrijving, per mail via secretary@chiefsleuven.be of op afspraak in
het clubkantoor op ijsbaan Leuven.
Dit kantoor bevindt zich boven rechts voor de ingang van de cafetaria van de ijsbaan en is makkelijk
te herkennen aan het CHIEFS logo op de deur.


Stap 1: wat bezorg je aan Chiefs Leuven om je inschrijvingsprocedure op te starten?
Bestaande leden:
- Je identiteitskaart (of een goede recto verso scan ervan) indien deze vernieuwd is
- Een recente identiteitsfoto (om de drie jaar vernieuwen)
- Register eenmaal via de website, om je persoonlijke informatie bij te werken.
http://www.chiefsleuven.be/word-lid/
Nieuwe leden:
- Je identiteitskaart of geboortebewijs (of een goede recto verso scan ervan)
- Persoonsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht
- Contactgegevens: adres, postcode, gemeente, telefoonnummers en emailadres (lid + ouders voor
minderjarigen)
- Een recente pasfoto
- Register eenmaal via de website, om je persoonlijke informatie bij te werken.
http://www.chiefsleuven.be/word-lid/
Je kan dit alles per email sturen naar ons secretariaat secretary@chiefsleuven.be
Het secretariaatsteam van Chiefs Leuven maakt op afspraak gratis én met plezier jouw digitale
identiteitsfoto, zo zijn we ook zeker dat deze conform is met de door de Belgische federatie
opgelegde standaard.
Spelers die vanuit een Belgische Club een transfert naar Chiefs Leuven willen aanvragen dienen dit te
doen vóór 31 mei van elk jaar. Na deze datum kan je enkel nog een uitlening aanvragen bij je huidige
club. Contacteer in beide gevallen info@chiefsleuven.be voor alle details.
Voor nieuwe leden kan - afhankelijk van je leeftijd en nationaliteit – tevens een IIHF “Letter Of

Approval” transfertdocument moeten worden aangevraagd. Contacteer info@chiefsleuven.be voor
alle details.
Op onze website vind je al de nodige documenten ivm met je transfer of uitleningsaanvraag.
Natuurlijk kan het secretariaat hier ook bij helpen indien nodig. De documenten vind je hier:
http://www.chiefsleuven.be/documenten
Aansluiting bij Chiefs Leuven houdt ook in dat je het Clubreglement aanvaardt en respecteert.
Dit document kan je eveneens terugvinden op onze website en kan ook ingekeken worden op het
secretariaat.

Stap 2: doktersbezoek
Met je persoonsgegevens en foto kan het secretariaatsteam je inschrijvingsproces opstarten. Je
ontvangt dan van hen een blanco medisch attest dat je door een arts naar keuze laat ondertekenen
en dateren. Dit door de federatie verplichte attest geeft aan dat je arts je fysiek geschikt bevindt om
ijshockey te spelen. Een sportonderzoek mag uiteraard, maar is niet verplicht.
Je ondertekent dit attest en je bezorgt het origineel terug aan het secretariaat, per post op IHCL Ondernemingenweg 1 – 3001 Heverlee, of drop het in een envelop in de brievenbus van het
clubsecretariaat op ijsbaan Leuven.
Voor minderjarige spelers tekenen uiteraard de ouders of voogden. In heel dringende gevallen kan je
dit document ook mailen naar secretary@chiefsleuven.be maar de federatie zal altijd het origineel
opvragen.
Het is zeer belangrijk dat dit document zo snel mogelijk terug in ons bezit is ten einde je kind of
jezelf spelgerechtigd te maken. Zonder dit document zal je licentie niet worden geactiveerd en kan
je niet deelnemen aan wedstrijden.

Stap3: regel zo snel mogelijk je jaarlijkse lidgeld
Chiefs Leuven hanteert verschillende tarieven, afhankelijk van de categorie waarin je deelneemt.
Bepaalde vrijwilligers, gezinnen met meerdere leden, goalies en vroege betalers genieten bovendien
van een korting.

U8

>=2011

Betaling voor
15/07/2018
€490

U10

2009 -2010

€570

€665

U12

2007 – 2008

€690

€785

U14

2005 – 2006

€690

€785

U16

2003 – 2004

€690

€785

U19

2000 -2002

€690

€785

DIV1

<= 1999

€570

€675

DIV2

Vanaf 16 jaar

€570

€675

RSR

Vanaf 16 jaar

€360

€375

REC

Vanaf 16 jaar

€570

€675

Recre
atief

Competitie

Categorie Geboortejaar

Betaling na
15/07/2018
€585

Chiefs Leuven dient je aanvraag tot aansluiting pas binnen na ontvangst van je jaarlijkse lidgeld.
Je lidgeld regel je ofwel contant op het Clubsecretariaat, ofwel door overschrijving op de
clubrekening met vermelding van naam speler en categorie:
RECORD BANK:
652 - 8308327 – 68
BIC: HBKABE22
IBAN: BE82 6528 3083 2768

Stap 4: registratie bij de Belgische ijshockeyfederatie
Nadat we jouw persoonsgegevens, foto, lidgeld en het volledig ingevuld én ondertekend origineel
medisch attest hebben ontvangen, zorgt IHC Leuven voor het indienen van je aanvraag tot
aansluiting bij de Belgische ijshockeyfederatie. Als je van in het begin van het nieuwe seizoen
wedstrijden wil spelen dan dient het clubsecretariaat uiterlijk op 15 september in het bezit te zijn van
het bovenvermelde.
Het kan enkele weken duren vooraleer we van de Belgische ijshockeyfederatie bevestiging krijgen
dat je ook effectief aangesloten bent. Wacht dus niet om je aansluitingsprocedure op te starten want
niet-aangesloten spelers mogen niet op het ijs en kunnen bijgevolg ook geen wedstrijden spelen.

Step 5: Na ontvangst van bevestiging van aansluiting maakt het clubsecretariaat jouw
persoonlijke lidkaart aan.
Je lidkaart is het bewijs van je lidmaatschap voor het lopende seizoen en geldt als toegangsbewijs op
alle Chiefs thuiswedstrijden. Bovendien kunnen familieleden van onze Chiefs bij de

voorinschrijvingen tot eind augustus abonnementen voor alle Chiefs thuiswedstrijden verkrijgen aan
een zeer gunstig tarief: €50 voor een 1e abonnement en €40 vanaf het 2e abonnement.
Proficiat, je maakt nu deel uit van de grote en steeds groeiende CHIEFS familie.
Welkom bij Chiefs Leuven!

Kortingen
Goalie alle leeftijdscategorieën: 100€ korting
Vanaf het tweede lid van éénzelfde familie: 40€ korting
Team managers: gratis lidmaatschap (federatiebijdrage door de club gedragen) + 125€ korting op het
lidgeld van maximum 1 spelend lid, in mindering gebracht op het lidgeld van het volgende seizoen.

Nuttige info
Tot slot nog volgende nuttige gegevens:
- VRIJWILLIGERS GEZOCHT! Neem contact op met het Clubbestuur (info@chiefsleuven.be) als je
interesse hebt om samen met ons actief mee te denken en te werken, er zijn volop mogelijkheden
om je uit te leven in de verdere ontwikkeling van onze topsportvereniging.
- REDUCEER JE LIDGELD door het aanbrengen van reclame en sponsoring.
Contact: communication@chiefsleuven.be
- Onze Club website www.chiefsleuven.be vind je up-to-date clubinformatie, documenten,
persartikels, foto’s...

Trainingssessies
ICE HOCKEY CLUB LEUVEN
Update 01/05/2018
Trainingsuren/Practice Schedule/Heures d’entrainements
Categorie

U8/U10
U12
U14
U16
U19
RSR
DIV1
DIV2
REC
BeNe

Maandag
Monday
Lundi

Dinsdag
Tuesday
Mardi
17:00 – 17:50
17:50 – 18:40
18:50 – 19:45
19:55 – 20:55
21:05 – 22:05

20:00 – 20:50
21:00 – 21:50
21:00 – 21:50
22:00 – 23:20

Woensdag
Wednesday
Mercredi

Donderdag
Thursday
Jeudi
17:00 – 17:50
17:50 – 18:40
18:50 – 19:45
19:55 – 20:55
21:05 – 22:05

21:10 – 22:10
21:10 – 22:10
22:15 – 23:35

22:15 – 23:35

