
LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE 2021-2022 
Lidgeld tot en met 31 oktober 2022 
 

Beste sportvriend, 
 

Leuk dat jij beslist hebt bij onze club te komen sporten! 

Je mag je registreren via onze website: www.avtoekomst.be. Je vindt alle 

informatie onder het tabje “Atleet”. Daar kan je je gegevens invullen als nieuw lid en zo aanmelden als 

atleet. 

Alle atleten, ook jeugdatleten, die onder begeleiding van een trainer trainen, sluiten zich aan als officiële 

AVT-atleet, niet als jogger, ongeacht of ze aan wedstrijden deelnemen of niet. Het joggersstatuut is enkel 

voor recreanten bedoeld die geen officieel startnummer wensen en geen trainingen volgen. 
 

Let zeker op dat je bij de aanmelding je e-mailadres correct invult want alle communicatie verloopt tijdens 

het seizoen per mail. Het kiezen van de juiste kern is eveneens belangrijk , zo krijgt je kern ook de juiste 

info doorgestuurd. 
  

Na je aanmelding dien je het gepaste bedrag over te maken op rekening BE 28 4548 0994 5120 van AVT 

met duidelijke vermelding van de naam/namen.  
 

TARIEVEN  

1. Atleten AVT (Atletiekvereniging Toekomst)       130,00 euro / atleet 
Iedere atleet krijgt een VAL-startnummer en-verzekering).  

Inbegrepen in dit lidgeld is deelname aan 2 kerntrainingen per week  

en deelname aan intercommunale trainingen. De clubuitrusting is WEL inbegrepen.  

Atleten die deelnemen aan wedstrijden ontvangen jaarlijks (via de kern) GRATIS een wedstrijdsinglet of topje 
 

2. Joggers            60,00 euro / loper 
Een jogger krijgt een VAL-ongevallenverzekering voor tijdens de training alsook bij deelname  

aan alle jog- of wegwedstrijden. Zij nemen echter niet deel aan de georganiseerde kern-trainingen.  
 

 

3. Erelid (steunende leden, bestuursleden, sympathisanten)    30,00 euro / lid 
Een individuele AVT-lidkaart. Geen verzekering! 

 

4. Gezinslidmaatschap (niet-atleten)        40,00 euro / gezin 
Alle niet-atleten van een gezin (iedereen die onder het zelfde dak woont) krijgen een lidkaart  

en kunnen genieten van de bijhorende voordelen, zoals gratis toegang tot AVT organisaties. 

Hier is geen verzekering bij inbegrepen ! 

 

GEZINSKORTINGEN 

Een 2de atleet van een gezin betaalt 120 euro. Vanaf de derde atleet betaal je 110 euro. 

Vb: 2 atleten = 130+120=250euro,3 atleten = 130+120+110=360euro, 4 atleten = 130+120+110+110=470euro 
 

 

Jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek  

Dit is voor het aanvragen van een vergunning bij de Vlaamse Atletiekliga niet verplicht. Het wordt evenwel sterk aangeraden bij 

atleten die met hun sportcarrière beginnen, atleten die intensief aan competitieatletiek doen, atleten ouder dan 40 jaar , atleten 

met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma, reuma, ..., atleten waar plotse dood met cardiale oorzaak in de familie 

voorkomt, iedereen die al dan niet bij inspanning last heeft van hartkloppingen, hard bonzend, onregelmatig, erg traag of snel 

kloppend hart, pijn op beklemming op de borst,  duizeligheid of bewustzijnsverlies, mensen met twee of meer cardiovasculaire 

risicofactoren: roken, hoge bloeddruk, te veel cholesterol, verhoogd bloedsuikergehalte   

CONTACTEER UW HUISARTS VOOR MEER INFORMATIE 

 
 INFO SECRETARIAAT AVT :  Ann Mercken en Frank De Raedt 

secretariaatAVT@gmail.com    of      0478/ 13 78 99 (laat eventueel een bericht achter) 

 

 

 
 

http://www.avtoekomst.be/


Vlaamse Atletiekliga vzw 
 

Sportjaar  2021/2022  

AVT  292 
  

AANVRAAG VERGUNNING 
 

 0 jogger 
0 wedstrijdatleet 

Persoonlijke gegevens 

(vul onderstaande in, en geef af aan je kernverantwoordelijk, bij voorkeur gebruik : 

http://avtoekomst.be/ledennieuw.php  ) 

                                    KERN : ………………………..…………….……………….. 

 

Naam en voornaam : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geslacht (Man / Vrouw ): …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Gemeente : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nationaliteit : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum : …………………………………………………Geboorteplaats……………………………..……………. 

 

Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

GSM:  ……………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

 

E-mailadres : …………………………………………………………………………………………………………………………….  

                     (zeker invullen aub omdat alle correspondentie per e-mail gebeurt) 

 

Mutualiteit : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. De aanvrager verklaart de tekst met betrekking tot het preventief sportmedisch onderzoek ontvangen en gelezen te hebben (zie 

keerzijde). 

2. Alle persoonsgegevens op dit document vermeld zijn samen met het opgegeven adres bestemd voor intern gebruik door de 

Vlaamse Atletiekliga (VAL) en de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) in functie van de leden- en wedstrijdadministratie. 

Deze gegevens kunnen aangewend worden door partijen contractueel verbonden met de federatie.  Indien het lid niet wenst dat zijn 

informatie voor marketingdoeleinden wordt gebruikt, kan hij dit melden aan de VAL.  Ieder lid heeft gratis toegang tot zijn gegevens 

indien hij zijn identiteit bewijst. 

Datum : 

Handtekening aanvrager, 

 

 

Voor minderjarige personen dient vader, moeder of voogd mede te ondertekenen 

http://avtoekomst.be/ledennieuw.php

