
 

 

 

Welkom bij RECREAZW-Zwevegem 
 
 
Wat te doen ? 
 
 deze fiche invullen en terug afgeven ; 
 lidgeld  storten op rek.nr. BE62 0682 1171 5661 van AZWe vzw (afdeling 

Zwevegem)  
 

- Prijs per seizoen : 40 € voor wie opnieuw aansluit of voor wie aansluit 
tussen 1/11 en 31/5 

- Nieuwe aansluiting vanaf juni  : 30 € 
- Nieuwe aansluiting na een door AZW georganiseerde Start-to-Run : 
-  plus 30 € na de najaarssessie (sept/dec) 
-  plus 15 € na de voorjaarssessie (feb/mrt) 
- Breng een formulier binnen van uw mutualiteit om een deel van het 

inschrijvingsgeld te kunnen recupereren. 
 

 
 
Sportieve groeten, 
 
Atletiek Zuid West v.z.w. 
RECREAZW  
 
www.azw.be  
info@azw.be  
 

 

 

       
 
  

http://www.azw.be/
mailto:info@azw.be


AANVRAAG lidmaatschap RECREAZW  vzw  
 
 
Sportjaar 20 . . – 20 . . 
 

 
Naam + voornaam : ………………………………………………………….. Geslacht :  M/V 

Geboortedatum : . . / . . / . . Geb.plaats : ……………………… Nat.: …………….. 

Volledig adres : ………………………………………………………………………………………. 

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

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 lidgeld-
voorwaarden 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. 
 


