INDOORTRAININGEN IN TOPSPORTHAL GENT (TSH) IN FUNCTIE INDOORCOMPETITIE
TOEGANG VOORTAAN ENKEL NOG MET EEN BADGE.
Nota 08 oktober 2017
De VAL en SPORT VLAANDEREN laten ons weten dat de atletiekpiste in de Topsporthal volledig vernieuwd
wordt.
Vanaf 15 oktober aanstaande zou de zaal opnieuw toegankelijk zijn.
Het toegangs- en controlesysteem dat verleden jaar opgestart werd wordt behouden. Dit houdt in dat elke
atleet, trainer en toeschouwer opnieuw over een badge zal moeten beschikken om toegang te krijgen tot de
accommodatie.
AZW heeft opnieuw ruimte in de indoorhal afgehuurd in de periode van 3 november 2017 tot en met 16 maart
2018 en dit op vrijdagavond tussen 18u00 en 21u00.
ALGEMENE AZW-GEBRUIKERSREGELING VOOR DE TSH VOOR HET SEIZOEN 2017-2018
° Iedere gebruikersregeling of afwijking daarop is steeds seizoensgebonden.
° Voor de AZW-atleten die toelating krijgen om op vrijdagavond in de TSH te trainen hebben we de bestaande
AZW-clubbadges opnieuw laten activeren. Deze badges zijn permanent in het bezit van de twee begeleidende
AZW-trainers. Alleen door deze twee AZW-trainers worden alle betalende toegangen – en dit enkel op
vrijdagavond – met deze badges geregistreerd en maandelijks aan AZW gefactureerd. (*)
De algemene toelating wordt enkel gegeven aan AZW-atleten vanaf de categorie cadet die effectief deelnemen
aan meerdere minimaal 3 indoorcompetities in het indoorseizoen 2017-2018. De trainers houden bij welke
AZW-atleten aan de vrijdagavondtrainingen deelnemen en bezorgen de lijst per eind december 2017 en per 17
maart aan de AZW-penningmeester.
Wie niet voldoet aan de minimale verplichte deelname aan indoorcompetities zal :
 aan AZW de betaalde zaalhuur moeten compenseren direct na het afgelopen seizoen, in de loop van
maand november, door :
terugbetaling
of vermindering van het bedrag dat door AZW terugbetaald wordt voor onkosten of minimale
wedstrijddeelname in het voorbije seizoen
of extra betaling bij het lidgeld van het volgend seizoen ;
 in geval de voorziene terugbetalingen niet gebeuren dan zal de betrokken atleet in alle geval in het
daaropvolgend seizoen geen gebruik meer mogen maken van de indoorpiste op kosten van AZW.
° Ouders en toeschouwers die naar de tribune willen gaan zullen vanaf dit seizoen mogelijks via een andere
regeling toegang krijgen. Definitieve regeling is op te vragen aan de balie van de TSH (in het voorbije seizoen
diende men telkenmale aan de onthaalbalie van de TSH een gratis bezoekersbadge af te halen/mogelijks wijzigt
dit dus).
° Alle AZW-trainers kunnen een gratis trainersbadge ( jaarabonnement) krijgen. Hiermee kan je als
trainer/begeleider terecht op de tribune, in de krachtzaal onder de piste en op de piste. Deze kaart is strikt
persoonlijk en mag niet gebruikt worden wanneer de trainer zelf wil trainen op vrijdagavond. In dit laatste
geval moet hij/zij badgen met één van de betalende AZW-clubbadgen.
De lijst met de AZW-trainers is aan de balie in de TSH aanwezig. Tegen voorlegging van jullie paspoort zal men
een gratis trainersbadge aanmaken/afleveren. De aanmaakkosten worden betaald door AZW.
° Bij verlies van de kaart dient dit onmiddellijk gemeld aan de verantwoordelijken van de TSH en aan AZW om
misbruiken te vermijden.
° Bij misbruiken wordt de kaart geblokkeerd en wordt de bezitter de toegang geweigerd.
° Bij problemen/vragen ter plaatse dient men zich te wenden tot de TSH-zaalverantwoordelijke, de heer Wim
Van Belle (wim.vanbelle@sport.vlaanderen of 09 244 72 18).

ALGEMENE AFSPRAKEN I.V.M. PERSOONSGEBONDEN AFWIJKINGEN (*) OP DE ALGEMENE AZWGEBRUIKSREGELING
° Alle aanvragen tot afwijkingen (periode, dagen, uren, …) op de algemene AZW-gebruikersregeling dienen per
mail aangevraagd aan het AZW-bestuur op info@azw.be .
° Bij een door het bestuur goedgekeurde afwijking dient de AZW-atleet alle voorwaarden van de algemene
AZW-gebruiksregeling waarvan niet afgeweken wordt - strikt te volgen.
° De algemene AZW-regeling en de goedgekeurde persoonsgebonden afwijkingen zijn enkel per goedgekeurd
seizoen geldig.
° De goedgekeurde afwijkingen en de betaling door AZW van de eraan verbonden kosten gaan enkel in na
goedkeuring door het AZW-bestuur.
° Gebruikskosten van AZW-ers ingevolge een gebruikspatroon dat verschilt van de algemene AZW-regeling of
van de toegestane persoonsgebonden afwijking worden niet betaald door AZW.
° Atleten die kiezen voor een persoonsgebonden afwijkingsregeling moeten altijd met hun persoonlijke kaart
badgen. Het badgen met de AZW-clubkaart op vrijdagavond is niet toegelaten.
Zij kunnen uiteraard wel deelnemen aan de AZW-training op vrijdagavond naast alle andere door hen ingelaste
trainingsmomenten.
PERSOONSGEBONDEN AFWIJKINGSREGELING VOOR (KOT)STUDENTEN IN GENT
° AZW-atleten die in Gent studeren en (deels) op andere momenten gebruik willen maken van de TSH kunnen –
na goedkeuring van hun afwijkingsaanvraag - op kosten van AZW eenzelfde aantal gebruiksbeurten bekomen
om te trainen in TSH zoals de AZW-ers die de algemene gebruikersregeling volgen op vrijdagavond.
° Concreet betekent dit dat een (kot)student dit seizoen maximaal 20-beurten of 48 € kan terug betaald
worden door AZW mits hij/zij voldaan heeft aan de algemene voorwaarden, in het bijzonder aan de minimale
indoorkompetitieverplichting.
° Praktisch dient de atleet de strikt persoonlijke badge(n) eerst zelf aan te kopen. Persoonlijke badgen mogen
niet doorgegeven worden. De betalingsbewijzen dienen aan AZW voorgelegd om op het einde van het
atletiekseizoen de terugbetaling te kunnen bekomen.
° De atleet kan daarbij kiezen tussen losse beurten, 5- of 10 beurtenkaarten of een jaarabonnement. De
aanmaakkost van een beurtenkaart of jaarabonnement kost 2 €. AZW zal de aanmaakkost van max. één kaart
per goedgekeurde afwijking betalen, waardoor de maximale terugbetalingskost 50 € bedraagt.
° De beurtenkaarten en het jaarabonnement kunnen zéér ruim gebruikt worden wat betreft periode, dagen en
uren (na te vragen aan de balie van de TSH).
° Voor AZW-atleten die in vergelijking met de wekelijkse vrijdagavondtraining van AZW gedurende een veel
ruimere periode willen trainen op meerdere dagen en uren kan het daarom heel interessant zijn om te kiezen
voor een jaarabonnement met een kostprijs van 84 € + 2 € aanmaakkosten. Hiervan kan je dus na goedkeuring
van je persoonsgebonden afwijkingsregeling maximaal 50 € terugkrijgen van AZW.

