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       Aartselaar-Kontich, september 2015 

 

 

 

Beste atleten en ouders, 

 

Betreft :     Atletiekseizoen 2015-2016 

  Aanvragen nieuwe vergunning en betalen lidgeld 
 

Om een vlot verloop voor het aanvragen van de vergunningen voor het nieuwe seizoen te bevorderen, 

organiseren we, net als de voorbije jaren, inschrijvingsdagen: 

- vrijdag  9 oktober 2015 van 18u tot 19u30 en van 20u15 tot 21u00 (in jeugdlokaal) 

- woensdag   14 oktober 2015  van 18u tot 20u30 (in AVKA-kantine) 

- vrijdag   16 oktober 2015 van 18u tot 20u30 (in AVKA-kantine) 

- dinsdag  20 oktober 2015  van 20u45 tot 21u15 (in AVKA-kantine) 

 

Voor de ouders van de jeugd is er op 9 oktober om 19.30u  een info-avond in het jeugdlokaal. Daarna krijgt 

u ook de gelegenheid om uw kinderen in te schrijven.  

  

Deze inschrijvingsdagen gelden voor iedereen vanaf benjamin tot masters en joggers ! 

Tijdens deze inschrijvingsdagen worden de vergunningskaarten ingevuld en afgegeven. 

Wij berekenen onmiddellijk het te betalen bedrag (afhankelijk van het aantal deelgenomen wedstrijden, aantal 

aangesloten gezinsleden, …) en geven een betalingsformulier mee. Indien u wenst, kan u ook contant betalen. 

 

Lidgelden seizoen 2015-2016 

Benjamins, pupillen, miniemen, kadetten, scholieren, juniors en seniors 

 1e aansluitingsjaar  (incl. clubsinglet en vest)   € 160 

 Vanaf 2e aansluitingsjaar     € 110 

Masters        € 100 

Recreanten (joggers)      € 80 

 

De prijs voor club singlet/top of short :    € 20 

De prijs voor vest      € 30 

 

Wedstrijdkortingen – op wedstrijden van seizoen 2014-2015: 

Alle wedstrijdatleten: 12 VAL-wedstrijden     - € 30 

Deze korting geldt niet voor recreanten. 

Gezinskorting: 

Minimum 3 gezinsleden, korting vanaf het 2e gezinslid :    - 10 €  (vanaf 2e gezinslid) 

Vanaf het ogenblik dat het lidgeld betaald is/overgeschreven op de AVKA rekening, is de inschrijving effectief 

in orde en bezorgen wij  het startnummer (of de vergunning voor recreanten), zodra deze beschikbaar is!   

Atleten die op 1 november geen vergunning aangevraagd hebben en/of geen lidgeld betaald hebben, zijn niet 

meer verzekerd en worden aldus niet meer toegelaten tot de trainingen, en kunnen uiteraard niet deelnemen aan 

indoor- of veldloopwedstrijden. 

 

Maak het uzelf en ons gemakkelijker en kom naar één van de inschrijvingsdagen. 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking, 

met sportieve groeten, 

 

 

Ludo Brion       Ilse Keuten 

voorzitter       secretaris 
 

 

(ps. Buiten deze inschrijvingsdagen kan men nog steeds een vergunning aanvragen, alleen dient men wel rekening te houden 

dat men vanaf 1 november niet meer toegelaten wordt tot de trainingen en men niet kan deelnemen aan wedstrijden. Enkel 

nieuwe atleten die zich pas melden na 1 november mogen nog wel een drietal keer vrijblijvend komen trainen.) 

http://www.avka.be/

