Koninklijke Atletiek Club Duffel vzw
aangesloten bij de KBAB en de VAL – stamnummer 183
www.duff.be - info@duff.be
Bankrekening : BE38 4097 5669 0172 (KBC)

Secretariaat : Simonne Moons – info@duff.be – 0497 60 86 36
Administratie: Jan De Dobbelaere – jan.dedobbelaere@duff.be – 0473 47 32 97
Schatbewaarder: Luc Peeters – luc.duff.boekhouding@gmail.com – 0495 57 29 03

Aan al onze leden,
Op 1 november 2018 vangt het nieuwe atletiekjaar aan. Gelieve bijgevoegde
vergunningsaanvraag voor sportjaar 2018-2019 te willen invullen en
handtekenen. In geval van minderjarige moet minstens één van de ouders of
de voogd mee handtekenen. Deze fiche dient vóór 1 oktober 2018
binnengebracht te worden op het dagelijks secretariaat of in de blokhut.
Ondanks de financiële druk op onze club zijn we ook dit jaar verheugd te
kunnen melden dat het lidgeld niet verhoogd wordt.
Wedstrijdatleet (incl. jeugdcategorieën)

€ 120,00

2de wedstrijdatleet uit hetzelfde gezin

€ 110,00

Vanaf een 3de wedstrijdatleet uit hetzelfde gezin

€ 95,00

Recreant/jogger (vanaf junior)*

€ 80,00

Steunend lid

€ 25,00

Trainer, jurylid of beheerder

€ 15,00

Gelieve het lidgeld uiterlijk tegen 15 oktober te willen storten op bankrekening
BE38 4097 5669 0172
van K.A.C. Duffel met vermelding van “Lidgeld + naam van de atleet”.
Er wordt geen cash geld aangenomen!
Nieuwe leden dienen afzonderlijk ook een aansluitingskaart in te vullen voor
aansluiting bij de federatie (VAL). Deze kan bekomen worden op het dagelijks
secretariaat of de blokhut en moet ook daar terug binnengeleverd worden.
Wedstrijdatleten zullen een borstnummer ontvangen. Dit borstnummer wordt
bij de federatie pas aangevraagd van zodra het lidgeld effectief op onze
bankrekening is gestort.
Alle leden die correct hun lidgeld betaald hebben, krijgen op vertoon van de
lidkaart die ze zullen ontvangen steeds gratis toegang tot de alle inrichtingen
van de club.
*

Men kan zich pas aansluiten als recreant vanaf de categorie junior, daarvoor is men sowieso steeds wedstrijdatleet en wordt er
steeds een wedstrijdnummer toegekend.

