Welkom bij AZW.
Wat te doen ?
 deze fiche invullen en terug afgeven ;
 lidgeld storten op rekeningnr. BE07 3850 3647 2366 van AZW vzw
(of cash betalen aan Marie-Anne (Zwevegem) - Géry/Christa (Waregem))

- Prijs per seizoen : 160 € per persoon (*), voor benjamins 80€
- Vanaf het derde (en volgende) lid van het zelfde gezin : 40 € korting
- Op het einde van het seizoen wordt 50 € terugbetaald indien men
heeft deelgenomen aan minstens 8 VAL/LBFA/KBAB wedstrijden en
opnieuw aansluit voor het volgend seizoen.
- De club vraagt deel te nemen aan minstens 5 VAL/LBFA wedstrijden
per seizoen. Jeugdatleten (pupillen/miniemen) die hieraan niet
voldaan hebben verliezen tijdelijk hun voorrecht om opnieuw aan te
sluiten. Het bestuur kan in dit geval een heraansluiting voor het
volgende seizoen weigeren.
- Breng een formulier binnen van uw mutualiteit om een deel van het
inschrijvingsgeld te kunnen recupereren.
- (*) vanaf cadet is er voor nieuwe atleten korting op het lidgeld bij
aansluiting na 1 juni
Sportieve groeten,
AZW vzw (Atletiek Zuid West vzw)
www.azw.be
info@azw.be

AANVRAAG VERGUNNING WEDSTRIJDATLEET Vlaamse Atletiekliga vzw (V.A.L.)

Club : AZW vzw (Atletiek Zuid West vzw)
Sportjaar 20 . . – 20 . .

Naam + voornaam :

…………………………………………………………..

Geboortedatum :

../../..

Volledig adres :

……………………………………………………………………………………….
....

Geb.plaats :

Geslacht :

M/V

……………………… Nat.: ……………..

……………………………………………………………………….

GSM :

………/……………..(atleet of ouder)

………/……………..(ouder)

E-mail 1 :

……………………………………………………………………………………….

E-mail 2 :

……………………………………………………………………………………….

Traint in :

Waregem / Zwevegem

1. Preventief sportmedisch onderzoek aangeraden bij eerste aansluiting, bij
ouderen vanaf 40 jaar, bij risicogroepen (diabetes, astma, hartklachten..).
Contacteer uw huisarts voor meer informatie.
Wil bij (her)aansluiting – in uw belang – risico-informatie doorgeven aan
het bestuur/jouw trainer.
2. Alle persoonsgegevens op dit document vermeld zijn enkel voor intern
gebruik door de Vlaamse Atletiekliga (VAL), de Koninklijke Belgische
Atletiekbond (KBAB), Atletiek Zuid West (AZW) en zijn afdelingen in
functie van leden- en wedstrijdadministratie.
Deze gegevens kunnen aangewend worden door partijen contractueel
verbonden met bovenvermelde verenigingen.
Indien het lid wenst dat zijn informatie niet voor marketingdoeleinden
wordt gebruikt, kan hij dit schriftelijk melden aan de VAL of aan AZW.
Ieder lid heeft gratis toegang tot zijn gegevens indien hij/zij dit wenst.
3. Wie aansluit gaat akkoord met de AZW-aansluitings- en lidgeldvoorwaarden zoals vermeld in de diverse rubrieken op de AZW-website.
Datum : … / … / 20….

Handtekening aanvrager :

…………………………………………………
Voor minderjarige personen dient vader, moeder of voogd mee te ondertekenen.

