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Beste kandidaat lid,

Je bent op zoek naar sportieve uitdagingen en je denkt dat atletiek jouw sport
is? Wel, dan is K.A.C. Duffel misschien wel dé club die je kan helpen bij het
verwezenlijken van je sportieve dromen. Wij zijn dan ook zeer verheugd je te
mogen verwelkomen op onze club.
Een atletiekjaar loopt in principe van 1 november tot en met 31 oktober. Je
kan je echter op eender welk moment van het jaar aansluiten. Kinderen vanaf
het eerste leerjaar kunnen reeds terecht in onze speelatletiekgroep op
voorwaarde dat ze 6 jaar geworden zijn.
Hierna vind je het tarief voor aansluiting bij onze club. Ondanks de financiële
druk op onze club zijn we ook dit jaar verheugd te kunnen melden dat de
lidgelden niet verhoogd werden. Zoals je kunt merken hanteren we een
gedifferentieerd tarief afhankelijk van het ogenblik van aansluiten én van het
aantal wedstrijdatleten binnen eenzelfde gezin.
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Recreant/Jogger*
(vanaf Junior)

November - Maart

€ 120,00

€ 110,00

€ 95,00

€ 80,00

April - Mei

€ 80,00

€ 75,00

€ 65,00

€ 55,00

Juni - Juli

€ 40,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 25,00

Augustus - September

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Oktober

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Men mag steeds eerst een 2-tal weken gratis komen proefdraaien. Wenst men
zich vervolgens aan te sluiten dan betaalt men het geldend tarief zoals bij
aanvang van de proefperiode.
Alle leden dienen een officiële aansluitingskaart van onze federatie (Vlaamse
Atletiek Liga - VAL) in te vullen. Deze zou u samen met dit document én een
formulier voor vergunningsaanvraag moeten overhandigd zijn. In geval van
minderjarige moet minstens één van de ouders of de voogd mee handtekenen.
Na invullen dienen beide documenten terug binnengebracht te worden op het
dagelijks secretariaat of gedeponeerd in de rode brievenbus aan de blokhut.
*

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

Officieel hanteert onze federatie volgende categorieën:
Categorie
Kangoeroe
Benjamin
Pupil
Miniem
Cadet
Scholier
Junior
Senior
Master

Geboortejaren
2013 – 2014
2011 – 2012
2009 – 2010
2007 – 2008
2005 – 2006
2003 – 2004
2001 – 2002
2000 en vroeger
de dag waarop hij/zij 35 jaar wordt

Vanaf de categorie Kangoeroe tot en met Scholier betaalt men steeds een
tarief als Wedstrijdatleet. Kangoeroes mogen echter vanwege de federatie nog
niet aan officiële wedstrijden deelnemen. Zij zullen dan ook nog geen officieel
wedstrijdnummer ontvangen. Een aantal clubs organiseert soms voorafgaand
aan een wedstrijd wel een recreatieloop voor Kangoeroes.
Vanaf de categorie Junior kan men kiezen om zich aan te sluiten als
Wedstrijdatleet of als Recreant/Jogger.
Wedstrijdatleten zullen van de federatie een borstnummer ontvangen. Dit
borstnummer wordt bij de federatie pas aangevraagd van zodra het lidgeld
effectief op onze bankrekening is gestort.
Gelieve daarom dit lidgeld zo snel mogelijk 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!
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.

