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Een atleet is pas aangesloten/verzekerd als het lidgeld betaald is en de
inschrijvingsfiche ingevuld is en terugbezorgd werd.
Door het aangaan van het lidmaatschap gaan de atleten/ouders akkoord met de
reglementen van inwendige orde en losse instructies van AZW, zoals deze voorkomen
op de website, welkomstfolder, losse mededelingen enz.
Alle aangesloten atleten zijn verzekerd tegen ongevallen: polis 45.045.885 bij Ethias
(zie www.val.be voor meer details). Een ongevalsaangifte moet binnen de 8
kalenderdagen gebeuren. Meer informatie vind je hier:
http://www.azw.be/aankondigingen/ongeval-kwetsuur .
De hieronder opgesomde voorwaarden zullen permanent geëvalueerd worden en
kunnen jaarlijks bijgestuurd worden.
A. COMPETITIEAFDELING AZW
1. Aansluiting nieuwe atleten voor het seizoen 2021-2022
a) Een aansluiting is pas mogelijk vanaf geboortejaar 2014.
b) Voor de jeugdatleten (tot en met geboortejaar 2009) geldt:
 Elke nieuwe atleet moet deelnemen aan minstens 3 gratis proeftrainingen.
 De proefperiode gaat door vanaf 17/8 en er moet vooraf worden
ingeschreven.
 Inschrijven gebeurt via www.azw.be ->clubinfo->inschrijven
 Wie minstens 3 proeftrainingen met succes afgewerkt heeft en daarna (via
mail) bevestigt dat hij/zij wil aansluiten komt terecht op een wachtlijst.
Inwoners van Zwevegem/Waregem die inschreven vóór 15 augustus krijgen
een voorrangsregeling, daarna wordt enkel rekening gehouden met de
inschrijvingsdatum.
 Atleten die in aanmerking komen voor inschrijving worden ten laatste begin
september verwittigd. De betaling van het lidgeld moet ten laatste 15/9/21
binnen zijn; wie te laat betaalt komt terug achteraan op de wachtlijst.
c) Voor atleten vanaf cadet is er geen wachtlijst; zij kunnen te allen tijde inschrijven.
d) Het lidgeld voor het seizoen 2021-2022 bedraagt 160 € , voor benjamins 80 € .
Vanaf het derde (en volgende) gezinslid is er 40 € korting.
Een eerste aansluiting vanaf 1 juni bedraagt 85€.
Een eerste aansluiting na de eindejaarssessie Start to Run kost 120€; een aansluiting
na de voorjaarsessie kost 60€.
Het lidgeld moet overgemaakt worden op rekeningnummer vzw AZW: BE07 3850
3647 2366 met vermelding naam en voornaam + (mobiel) telefoonnr.
f) Een clubtrui kost 25 €. Is verplicht vanaf cadet. Is aan te raden voor de jeugd
(atleten zijn makkelijker herkenbaar voor de trainers, belangrijk voor sponsors en de
AZW fotograaf ). Is voor de jeugd verplicht bij interclub, estafettewedstrijden en
kampioenschappen.
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2. Heraansluiting atleten reeds aangesloten in het seizoen 2020-2021
Zie punt d hierboven
Bij de jeugd (pupillen/miniemen) is de heraansluitingsprocedure als volgt:
 atleten die aan minimum 5 officiële wedstrijden (*1) deelgenomen hebben
krijgen voorrang op nieuwe atleten om zich opnieuw aan te sluiten.
 alle jeugdatleten krijgen eind juni een mail om te bevestigen of ze het komend
seizoen opnieuw wensen aan te sluiten; wie dit niet doet voor 15 augustus
verliest zijn voorrang op heraansluiting.
 Pas als de limiet van 30 atleten niet bereikt is tegen 30/9 komen de atleten in
aanmerking die aan 4 wedstrijden deelnamen, aan 3 wedstrijden deelnamen
enz.
Cadetten/scholieren kunnen alleen opnieuw aansluiten voor een volgend seizoen
indien zij in het voorgaande seizoen aan minstens 5 officiële wedstrijden (*1) hebben
deelgenomen.
Atleten die pas per 1 juni voor de eerste keer aansluiten dienen slechts aan 3 officiële
wedstrijden deel te nemen om opnieuw te kunnen aansluiten.
Atleten die op het einde van het seizoen niet voldaan hebben aan voormelde min.
competitieverplichting kunnen in principe niet meer bij AZW aansluiten in het
daaropvolgend seizoen .
Het AZW-bestuur kan een uitzondering op deze regel toestaan voor atleten die te
lijden hadden onder langdurige blessure of bij andere gemotiveerde gevallen van
overmacht.
*1 Officiële wedstrijden
Dit zijn organisaties ingericht door de federaties of de daarbij aangesloten clubs van de VAL,
LBFA, KBAB, EAA/IAAF (daarbij aangesloten federaties en de clubs van die laatsten). Het gaat
in de zomer zowel over piste- als wegwedstrijden en in de winter om crossen, indoor en
wegwedstrijden. B.v. alle wedstrijden (ook wegwedstrijden) die in het wedstrijdboekje/op
de website van de VAL voorkomen als ingericht door een VAL-club tellen hiervoor mee.
Een pakket wegwedstrijden dat niet via een bij de federaties aangesloten club georganiseerd
worden komen niet in aanmerking.
Uitslagen van wegwedstrijden dient u zelf door te geven naar info@azw.be vóór 30/9/21

3. Gedeeltelijke tussenkomst in de onkosten voor competitieatleten.
Wie deelneemt aan minimum 8 wedstrijden tussen 1/11/21 en 31/10/22 en opnieuw
aansluit vóór 10/10/22 krijgt 50 euro terugbetaald. Dit wordt apart uitbetaald en mag
niet in mindering genomen worden van het lidgeld voor het volgend seizoen, dit om
administratieve redenen. Wie slechts 85 euro betaalt (start in juni) en nog deelneemt
aan minstens 3 wedstrijden krijgt 25 euro onkostentussenkomst uitbetaald bij
heraansluiting vóór 10/10/22.
Gelijkgesteld aan deze voorwaarde:
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Ouders/atleten die jurylid worden en minstens 8 juryprestaties leveren per seizoen
Ouders/atleten die AZW-medewerker worden en minstens 8 keer meehelpen
Ouders/atleten die AZW-trainer worden en regelmatig training geven
Combinatie van bovenstaande is ook toegelaten

B. RECREATIEVE JOGGINGAFDELING (RecreAZW)
a) Een aansluiting is pas mogelijk vanaf 7-jarige leeftijd; een startleeftijd vanaf 12
jaar wordt aanbevolen.
b) Het lidgeld varieert naargelang het moment van aansluiting:
 Heraansluiting reeds aangeslotenen: 40 €
 Nieuwe aansluiting tussen 1 november 2021 tot 30 mei 2022: 40 €
 Nieuwe aansluiting vanaf 1 juni 2022: 30 €
c) Voor nieuwe leden die aansluiten na een Start to Run Sessie georganiseerd door
AZW:
 plus 30€ na de najaarssessie sept/dec 2021 (tot 31/10/2022)
 plus 15€ na de voorjaarssessie feb/mrt 2022 (tot 31/10/2022)
d) Bijkomende algemene informatie is terug te vinden op de website-rubriek
“RecreAZW-Start 2 Run” – afdeling Waregem en Zwevegem in dit document.
e) Betaling lidgeld recreazw :
Via overschrijving met vermelding “naam en voornaam + lidgeld RecreAZW”:
 voor de afdeling Waregem op rek. nr. BE 87 6528438624 94 op naam van de
vzw WAC
 voor de afdeling Zwevegem op rek. nr. BE 62 0682 1171 5661 op naam van de
vzw AZWe.

