NIEUW ATLETIEKJAAR 1/11/2016-31/10/2017
VERNIEUWING AANSLUITING:
VAL-LEDEN:
In tegenstelling tot voorgaande jaren, worden er geen “aanvraag vergunningen” meer
opgemaakt voor de VAL-leden die vorig seizoen aangesloten waren.
Het lidmaatschap wordt verlengd NA BETALING van het lidgeld, bij voorkeur via de
rekening BE10 3800 8038 6904 van BEVERHOUT ATLETIEK- en JOGGINGCLUB, MET
VERMELDING van de (voor)NAMEN van de aan te sluiten leden.
Bij afgifte van de nieuwe borstnummers moeten de VAL-leden hun handtekening
plaatsen voor ontvangst.
NIEUWE VAL-LEDEN moeten wel nog een “aansluitingskaart” en een “aanvraag
vergunning” invullen en ondertekenen in het secretariaat op trainingsdagen in de
cafetaria van Drogenbrood.
VAL LEEFTIJDSCATEGORIEEN SEIZOEN 16/17:
Benjamin: geboren 2009/08
 Minimum leeftijd = 6 jaar. Atleetjes geboren in 2010 worden voor 1j verzekerd bij
Wandelsport Vlaanderen (zoals de leden vd Joggingclub)
Pupil: geboren 2007/06
Miniem: geboren 2005/04
Cadet: geboren 2003/02
Scholier: geboren 2001/00
Junior: geboren 1999/98
Senior: geboren in 1997 en vroeger
Master: vanaf 35e verjaardag
LEDEN JOGGINGCLUB:
Het lidmaatschap wordt, zoals voorgaande jaren, verlengd NA BETALING van het
lidgeld (zie VAL-leden). Lidkaarten worden daarna bezorgd.
LIDGELDEN:
VAL-leden (benj. tm masters) : 70€
Joggers : 50€
In deze lidgelden is 1 clubblad per gezin inbegrepen. Vanaf het 2 e gezinslid en verder,
krijg je 15€ vermindering.
Maximum per gezin atleten/joggers: 210€
Alle “nieuwe” leden hebben recht op een gratis clubsinglet.
AANDACHT:
Stel je betaling niet uit als je van plan bent deel te nemen aan de veldlopen. De 1 e
wedstrijd (Relays in Gent) vindt reeds plaats op zondag 23 oktober!
Op 31/10/16 vervalt ook de sportongevallenverzekering èn het abonnement op het
clubblad. Slechts vanaf het ogenblik dat het lidgeld betaald is, ben je terug verzekerd en
wordt het abonnement op Beverhoutcontact verlengd.
Bepaalde ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld van een sportclub terug. Vraag
het formulier aan en geef het af in het secretariaat op training. Wij vullen het graag in.
Niet-aangeslotenen en sympathisanten kunnen het clubblad nog steeds bekomen door
storting van 20€ op de rekening.
Steeds tot uw dienst voor alle vragen en informatie in het secretariaat op trainingsdagen
in de cafetaria Drogenbrood.

