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Beveren, 25 juli 2022 

 

Beste atleten en atletes, 

Beste ouders, 

 

Op 1 november start het nieuwe atletiekseizoen 2022-2023.  

 

Wat moet je doen om in orde te zijn? Inlichtingenfiche binnenbrengen en lidgeld betalen. 

 

Bestaande leden gaan via mail de vraag krijgen om het lidmaatschap te verlengen. Eerste fase is het betalen van 

het lidgeld. Later krijgen zij een inlichtingenfiche om te controleren en terug te bezorgen. 

 

Nieuwe leden vullen een blanco fiche (zie website) in en betalen het lidgeld. De fiche bezorgen ze aan Ronny Leys, 

atletiekvolharding@gmail.com. Mag via mail. 

 

Inlichtingenfiche  

Je controleert de bijgevoegde inlichtingenfiche met je gegevens en wijzigt waar nodig is. Controleer zeker het 

telefoonnummer, gsm nummer en e-mailadres zodat we de juiste gegevens hebben. Het e-mailadres zal gebruikt 

worden om zoveel mogelijk informatie elektronisch door te sturen om kosten te besparen. Onderaan plaats je je 

handtekening. Ouders tekenen voor hun kinderen (-18 jaar). Ontbrekende gegevens vul je verder aan. Door te 

handtekenen ga je akkoord dat je gegevens mogen gebruikt worden binnen Atletiek Volharding en geef je 

toestemming voor het plaatsen van atletiek gebonden foto’s op de website en facebook. Wil je dit niet dan neem je 

contact op met de secretaris Ronny Leys, atletiekvolharding@gmail.com. 

 

 

Lidgeld 

In onderstaande lijst zie je tot welke categorie je behoort en welk lidgeld je moet betalen: 

 

Categorie Geboortejaar Lidgeld 

bestaand lid 

Lidgeld 

nieuw lid 

Bortsnummer    

kangoeroes (enkel Beveren)  2016  175 255 

benjamin 2015 (*) - 2014 175  255 

pupil  2013 - 2012 175 255 

miniem  2011 - 2010 175 255 

cadet  2009 - 2008 205 305 

scholier  2007 - 2006 205 305 

junior  2005 - 2004 205 305 

senior  2003 en vroeger 205 305 

master vanaf de dag dat je 35 jaar bent 205 305 

Jogvergunning    

recreatieve groep (enkel te Beveren)  2007 en vroeger 155 155 

joggers  2007 en vroeger 95 95 

Zonder borstnummer of jogvergunning    

lid   15 15 
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Gezinstarief: 355 EUR per gezin (zelfde adres) + 80 EUR per nieuw lid (kan/ben/pup/min) + 100 EUR per 

nieuw lid (cad/sch/jun/sen/mas). Leden met jogvergunning hoeven niets meer bij te betalen in een 

gezinstarief. 

 

Korting: vanaf het 2e lid per gezin (zelfde adres) (borstnr. of jogvergunning): 25 EUR per lid 
Voor wie in de loop van het seizoen inschrijft zijn er aangepaste tarieven (enkel voor nieuwe leden). 

 

Het lidgeld stort je op het rekeningnummer van de club: BE43 4153 0640 2201, KRED BE BB. Als mededeling 

geef je de naam van het lid of de leden op.  

 

Voorbeelden:  

 

gezin met 2 borstnrs jeugd: 1e lid: € 175, 2e lid: € 150 

gezin met 1 borstnr. jeugd en 2 joggers: 1e lid: € 175, 2e lid: € 70, 3e lid: € 70 

gezin met 3 borstnrs jeugd (waarvan 1 nieuw lid): gezinstarief € 355 + € 80 (nieuw lid), voordeliger dan individueel 

gein met 2 bortsnrs jeugd (waarvan 1 nieuw lid): 1e lid € 255 (nieuw lid), 2e lid: € 150, voordeliger dan gezinstarief 

 

Twijfel je over het juiste lidgeld of heb je vragen over het lidgeld stuur dan een mail naar de secretaris Ronny 

Leys, atletiekvolharding@gmail.com. 

 

Bestaande leden worden aangesloten voor het seizoen 2022-2023 als het lidgeld betaald is. 

 

Nieuwe leden kunnen maar aangesloten worden voor het seizoen 2022-2023 als de fiche bij de secretaris is 

en het lidgeld betaald is. 

 

Je bent niet verzekerd en kan geen borstnr. of jogvergunning krijgen als het lidgeld niet betaald is.  

 

 

Kledij (trainingsvest – clubtruitje – t’shirt) 

Nieuwe leden: Kan/ben/pup/min: in het lidgeld zitten een clubtruitje en een trainingsvest.  

 Cad/sch/jun/sen/mas: in het lidgeld zitten een clubtruitje, een trainingsvest en T-shirt. 

 Joggers: T-shirt met korte mouw. 

 

Bestaande leden: 1e jaars cad: in het lidgeld zitten T-shirt. 

 

Voor de kledij krijg je een voucher. Er wordt een pasdag georganiseerd voor kern Beveren op 5/10/22 en voor kern 

Stekene 12/10/22. Je krijgt hiervoor nog een uitnodiging. 

 

Heb je toch nog vragen, neem dan gerust contact op met de secretaris Ronny Leys, atletiekvolharding@gmail.com. 

 

 

Opmerking 

Een deel van het lidgeld kan je terugkrijgen via een formulier van de mutualiteit (vanaf januari 2023) en of de 

clubverkoop (2023).. 

 

met sportieve groeten 

 

Ronny Leys 

Voorzitter-secretaris  

Atletiek Volharding 
 


