Nu het zomerseizoen weer bijna voorbij is, is het weer tijd om onze startnummerkaarten
(vergunningsaanvragen) te laten invullen. Nieuwe leden moeten hiernaast ook nog een
aansluitingskaart invullen.

Dit is dan ook meteen de start van het
atletiekseizoen 2014-2015.
De kaart bestaat uit 2 delen (Luik A en Luik B – eventueel
recto/verso). Luik A moet duidelijk worden ingevuld en
afgegeven worden op de training. Dit kan aan één van de
bestuursleden of aan één van de trainers.
Opmerkingen:
1. De club sluit alle atleten aan als “wedstrijdatleet”.
2. Het stamnummer wordt (als niet gekend) aangevuld door de
clubsecretaris.
3. Indien je een e-mail adres invult kan het secretariaat
gericht informatie doorsturen. Dit vergemakkelijkt sterk het werk van het secretariaat en
beperkt de kosten voor drukwerk.
4. Deze kaarten moeten door de atleet ondertekend worden, voor minderjarigen moet één
van de ouders mee ondertekenen.
5. Niet ondertekende kaarten worden niet aangenomen.

Startnummers worden enkel aangevraagd na betaling van het lidgeld.
AANSLUITINGSKAART
Nieuwe leden vullen naast de startnummerkaart ook
een aansluitingskaart in.
Opmerkingen:
1. Gelieve beide zijden van de kaart in te vullen.
Het bespaart de secretaris veel extra werk.
Naam en voornaam in DRUKLETTERS.
2. Ouders: controleer vooral de geboortedatum
indien je je kind de kaart zelf laat invullen. De
wedstrijd-categorieën zijn gebaseerd op het
geboortejaar. Fouten zijn moeilijk recht te
zetten.
3. Deze kaarten moeten door de atleet ondertekend worden, voor minderjarigen moet één
van de ouders mee ondertekenen.
4. MINIMUM LEEFTIJD:



Kangoeroes: Voor kinderen geboren in 2009 en 2008 kan een kangoeroe-vergunning worden
aangevraagd, zij sluiten aan als recreant en krijgen hiervoor een lidkaart (géén startnummer).
Benjamins: Voor kinderen geboren in 2006-2005 kan een startnummer worden aangevraagd.

Dus: aansluiten kan vanaf geboortejaar 2008 en vanaf 1 november ook vanaf geboortejaar
2009.

TARIEVEN LIDGELD: vanaf 1 november (dus aansluiting bij begin seizoen)
De tarieven voor het volgende seizoen (1 november 2014 tot 31 oktober 2015):.
1ste lid van een gezin betaalt € 90 (seizoen 2014-2015)
2de lid van een gezin betaalt € 85 (seizoen 2014-2015)
3de lid en volgende betalen
€ 80 (seizoen 2014-2015)
KANGOEROES (geboren 2008 en 2009): € 60 (seizoen 2014-2015) (1 training/week op Wo)

Betalingen gebeuren best per overschrijving op Rekeningnummer:
BE 94 235-0050442-14 van de Breese Atletiekclub. (BIC GEBABEBB)
Te vermelden bij mededeling: LIDGELD 2014-2015 VOORNAAM + NAAM
(van Atleet) + Geboortedatum
TARIEVEN LIDGELD: aansluiting bij begin schooljaar
a) Aansluiten van vandaag tot eind oktober 2015:
1ste lid van een gezin betaalt € 90 (seizoen 2014-2015) + 20 (gedeelte huidig seizoen)= €110
2de lid van een gezin betaalt € 85 (seizoen 2014-2015) + 20 (gedeelte huidig seizoen)= €105
3de lid en volgende betalen
€ 80 (seizoen 2014-2015) + 20 (gedeelte huidig seizoen)= €100
KANGOEROES (geboren 2008 en 2009): € 60 (seizoen 2014-2015) (1 training/week op Wo)

Betalingen gebeuren best per overschrijving op Rekeningnummer:
BE 94 235-0050442-14 van de Breese Atletiekclub. (BIC: GEBABEBB)
Te vermelden bij mededeling: LIDGELD 2013-2014-2015 VOORNAAM +
NAAM (van Atleet) + Geboortedatum
b) Aansluiten van vandaag tot eind huidig seizoen (31 oktober 2014)
Dit kan voor € 30. Eind september, als we beginnen met het aanvragen van
startnummers voor volgend seizoen en betaling van het volgend seizoen, krijg je dan
opnieuw een papier mee met de vraag of je ook volgend seizoen lid wil blijven.

Betalingen gebeuren best per overschrijving op Rekeningnummer:
BE 94 235-0050442-14 van de Breese Atletiekclub. (BIC: GEBABEBB)
Te vermelden bij mededeling: LIDGELD tot 31 okt 2014 VOORNAAM +
NAAM (van Atleet) + Geboortedatum
Wat is er allemaal inbegrepen in het lidgeld?
-

Aanvraag startnummer en bijdrage lidgeld VAL.
Trainingen. (ma en wo in Bree, vr looptraining Bocholt, looptrainingen Meeuwen) zie www.acbree.be
Val verzekering. Iedereen is verzekerd tijdens wedstrijden, trainingen, dus alles wat door Bree A.C. of
door een andere club wordt ingericht.
Gebruik van het sportmateriaal tijdens de trainingen.
Het clubboekje “ SPIKE” met allerlei nuttige informatie
Korting bij C&C-running, sportkamp, ….
Belangrijk : We hebben nog steeds een winter- en een zomer criterium.
Wie de reglementen volgt kan dan een bijkomend deel van zijn lidgeld terug verdienen. Deze
geldprijzen worden enkel uitgereikt tijdens het clubfeest (aanwezigheid vereist)

OPMERKING:
Bij de meeste ziekenfondsen bestaan er tegemoetkomingen bij aansluiting bij een sportclub (CM-sportvoordeel,
…….). Indien dit zo is bij het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent en je wil zo een attest ontvangen, stuur
dan een mailtje naar het secretariaat (bree@val.be) met naam atleet + gewenste attest (welk ziekenfonds?). Het
ingevulde attest wordt dan bezorgd.
Nummers worden verdeeld op de ledeninfoavond van woensdag 22 oktober om 19u.

