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AANSLUITINGEN
SEIZOEN 2019 – 2020
(1/11/2019 - 31/10/2020)

Verminderd lidgeld bij wedstrijddeelname!
Om de wedstrijddeelname te stimuleren hanteert Vilvoorde Atletiekclub een systeem waarbij het lidgeld afhankelijk is
van het aantal wedstrijden waaraan het lid in het voorbije seizoen heeft deelgenomen.
Concreet betekent dit dat voor hernieuwing van lidmaatschap van benjamins, pupillen, miniemen, cadetten

en scholieren het lidgeld nog steeds 125€ bedraagt indien zij tijdens het voorbije seizoen 2018-2019 aan 8
wedstrijden (cross, indoor, piste) hebben deelgenomen.
Voor de benjamins volstaan 4 wedstrijden.
De verantwoordelijke voor het bijhouden van de wedstrijden per atleet is Michel Spreutels, de lijst van het seizoen
2018-2019 is bij hem en in de kantine ter controle beschikbaar.
Voor benjamins die niet deelnamen aan minstens 4 wedstrijden en voor pupillen, miniemen, cadetten en scholieren die
niet deelnamen aan minstens 8 wedstrijden tijdens het seizoen 2018-2019, evenals voor nieuw aangesloten atleten uit
die leeftijdscategorieën, bedraagt het lidgeld 160€.
Vanaf junior/senior/master geldt het criterium van minimum deelname aan wedstrijden niet en blijft het lidgeld
onveranderd op 140€ in geval van een eerste aansluiting en 125€ vanaf het 2de jaar lidmaatschap.

1 training/week voor Kangoeroes
Door enerzijds een gebrek aan gekwalificeerde trainers en anderzijds kaderend in de ontwikkeling van de jonge atleet
voorzien we voor Kangoeroes (°2013-2014) vanaf dit seizoen één training per week, op woensdag van 18u tot 19u.
Zij betalen 140€ voor het hele seizoen.

Verminderde bijdrage voor recreanten
Omdat recreatieve leden (in hoofdzaak joggers en wandelaars) minder nood hebben aan materiaal, accommodatie en
gekwalificeerde trainers geldt voor hen een aangepast tarief: 85€ voor een eerste lidmaatschap, 70€ vanaf het 2de
jaar.
Zij ontvangen geen competitievergunning (startnummer).
De recreantenvergunning geldt voor leden vanaf 14 jaar.
Een recreant kan mits bijbetaling tijdens het seizoen steeds overstappen naar een competitievergunning.

Gezinskorting
Vanaf 3 leden uit hetzelfde gezin wordt een gezinskorting van 50€ toegepast op de totaalsom van de 3 individuele
lidmaatschapsbijdragen (zie tabel en voorbeelden).
Dit geldt niet voor recreanten!
Vanaf het 4de lid uit een zelfde gezin betaal je nog slechts 70€ (eerste aansluiting) of 55€ (in geval van hernieuwing)
(Zie tabel)

Aansluiting vanaf 1 mei
Atleten die wensen aan te sluiten vanaf 1 mei van het lopend atletiekseizoen betalen slechts 45€. We hopen hiermee
sportievelingen aan te trekken uit andere sportclubs (voetbal, basketbal,..) waarvan het seizoen afgelopen is en die ook
eens van atletiek willen proeven tijdens de zomer.

Kortingen voor personen met een omniostatuut
Personen die beschikken over een omniostatuut (= armoedestatuut, te staven met een vignet van de mutualiteit)
kunnen genieten van een korting op het lidgeld: zij betalen slechts 32€ voor het hele sportjaar.
Vraag meer info bij clubsecretaris Yvette De Schutter, tijdens de trainingsuren.

Aansluiten bij VAC =
Sportongevallenverzekering 24u/24u en 7d/7d
Kwaliteitsvolle begeleiding
Prima atletiekaccommodatie en aangepast materiaal
Gezelligheid en samenhorigheid
Sociaal contact in de kantine
Een heerlijke douche na de training
Leuke nevenactiviteiten

Lidgelden 2019-2020
1ste aansluiting
Kangoeroes (°2013/2014)
Benjamins (°2011/2012)
Pupillen (°2009/2010)
Miniemen (°2007/2008)
Cadetten (°2005/2006)
Scholieren (°2003/2004
Jun/Sen/Mas (vanaf °2002
gezinskorting (vanaf 3 leden)
vanaf 4de lid uit hetzelfde gezin
Vrijetijdspas (Omnio statuut)
Aansluiting na 1 mei 2020
Joggers
Trainers/Juryleden/Bestuursleden
(wedstrijdnummer)

vanaf 2de aansluitingsjaar
< 8 wedstrijden
>= 8 wedstrijden
140 €
125 €
160 €
160€**
125€**
160 €
160 €
125 €
160 €
160 €
125 €
160 €
160 €
125 €
160 €
160 €
125 €
140 €
125 €
125 €
-50€ op de totaalsom van de individuele bijdragen
70 €
55€/160€*
55€*
32 €
45 €
85 €

70 €

Opmerkingen:
1) * het voordeeltarief van 55€ vanaf het 4de lid van eenzelfde familie is niet van toepassing op een atleet
(MIN-SCH) die geen 8 wedstrijden gerealiseerd heeft in het voorgaand seizoen (zie ook voorbeeld 2
hieronder)
2) ** normaal tarief van 125€ vanaf deelname aan slechts 4 wedstrijden in plaats van 8
3) reeds aangesloten kangoeroes die benjamin worden, betalen 125€ lidgeld. Het criterium van minimum 4
wedstrijden zal in dit geval pas vanaf 2de jaar benjamin gelden
Voorbeelden van familiekorting (fictieve namen J):
1) Familie Gevaert bestaat uit 3 atleten vanaf junior en zij hernieuwen allen hun lidmaatschap. Zij betalen (3 x 125€) – 50€
familiekorting = 325€
2) Familie Ouedraogo bestaat uit 4 atleten (2 masters, 1 scholier en 1 cadet). De cadet heeft meer dan 8 wedstrijden, de
scholier slechts 5). De familie hernieuwt het lidmaatschap. Zij betalen 125€+125€+160€+55€-50€ familiekorting = 415€
3) Familie Milanov heeft reeds 2 jeugdatleetjes aangesloten (1 heeft 9 wedstrijden meegedaan in 2016-2017, de andere
slechts 2) en dit jaar komt er een 3de broertje bij als kangoeroe. Zij betalen 125€+160€+140€-50€ familiekorting = 375€
4) Familie Van Alphen sluit aan met beide ouders, 1 pupil en 1 kangoeroe. Zij betalen 140€+140€+160€+70€-50€ = 460€ voor
het eerste aansluitingsjaar. Vanaf het 2de jaar (en min. 8 wedstrijden van de pupil) wordt dit bedrag herleid tot
125€+125€+125€+55€-50€ = 380€
Voor vragen of extra simulaties kan u zich altijd wenden tot Yvette De Schutter of Maxime Vanden Daele (tijdens de trainingsuren in
de kantine of via mail naar vac@atletiek.be ).

Hoe ga je te werk ?
Als je aansluit bij VAC dan zorgen we dat je goed verzekerd bent voor sportongevallen en dat je aan officiële wedstrijden
kan deelnemen. Daarom doorlopen we de volgende stappen:

1) Aansluiting / aanvraag vergunning sportjaar
Je bent nieuwe in de club:
• Je vult een formulier in voor aansluiting bij de club
o Op woensdag en vrijdag kan je de nodige formulieren bekomen in de kantine, bij Yvette of
Michel aan de toog.
o A4 blad vragen en invullen (handtekening van de atleet of van de ouders/voogd in het geval
van een minderjarige niet vergeten)
o klevertje van uw ziekenfonds aanbrengen
o A4 blad afgeven aan Yvette (kantine)
• Je vraagt een vergunning aan (link!) voor het nieuwe sportjaar. Dat kan als competitielid (met
startnummer om deel te kunnen nemen aan wedstrijden) of als recreant.
Deze aanvraag gebeurt bij voorkeur online maar kan ook met een invulformulier.
Je bent al lid van de club:
• Dan volstaat enkel de aanvraag voor een vergunning.

2) Het lidgeld betalen
Het lidgeld wordt betaald via overschrijving op de KBC-clubrekening
BE15 4347 2182 8130 .
Ben je niet zeker van het bedrag dat je moet betalen? Check dan even bij Yvette of Maxime in de kantine of per
mail naar vac@atletiek.be .
Van zodra alle formulieren in ons bezit zijn én het lidgeld betaald is wordt de aanvraag overgemaakt aan de Vlaamse
Atletiekliga. Deze bezorgt het wedstrijdnummer of de recreantenkaart aan VAC. Via je trainer of via clubsecretaris Yvette
ontvang je je startnummer of recreantenkaart.
Wil je deelnemen aan de eerste veldlopen van het seizoen? Zorg dan dat je tijdig je startnummer aanvraagt!

IN ELK GEVAL MOET ELK LID DAT DEELNEEMT AAN DE TRAININGEN
UITERLIJK 1/11/2019 DE VERGUNNING VOOR HET SPORTJAAR 2019-2020
IN ORDE GEBRACHT HEBBEN EN HET LIDGELD BETAALD HEBBEN!
Voor verdere vragen omtrent lidmaatschap en lidgeld:
Yvette De Schutter, yvette.de.schutter@telenet.be, tijdens de trainingen vanaf 19h00
Maxime Vanden Daele, maxime.vanden.daele@telenet.be, tijdens de trainingen vanaf 19h30

