
 

LIDGELDEN SEIZOEN 2017-2018 
versie augustus 2017 

  

 

  
 

 

Competitielicentie – AZW 

Reeds aangesloten AZW-atleten met VAL-competitielicentie :  

 1e en 2e lid uit zelfde gezin : 160 € 

 3e lid uit zelfde gezin : 120 € 
lidgeld betalen tegen 1/10/2017, daarna gaan nieuwe kandidaat-leden van de wachtlijst voor 

Nieuwe aansluiting bij AZW met VAL-competitielicentie :  

 1/11/17 – 31/10/18 : 160 € 

 1/6/18 – 31/10/18 :  85 € 

Nieuwe aansluiting bij AZW met VAL-competitielicentie binnen de maand na Start-to-Run :  

 Na de najaarssessie sept/dec 2017 tot 31/10/18 : 120 € (- 40 € t.o.v. het basislidgeld) 

 Na de voorjaarssessie feb/jun 2018 tot 31/10/18 : 60 € (– 25 € t.o.v. het basislidgeld) 

Betaling :  
bij voorkeur op rekeningnr BE07 3850 3647 2366 met ref : naam/voornaam/telefoonnr/lidgeld 
2017/2018 of cash aan Marie-Anne / Christa 

Tussenkomst in de onkosten voor de deelname aan een min. aantal officiële competities 
Als je in de loop van het seizoen deelneemt aan een minimum aantal officiële competities 
(val/lbfa/…) én terug aansluit voor het seizoen 2018 -2019 krijg je een tussenkomst in de daarvoor 
gemaakte onkosten :  

 bij betaling van 160/120 € lidgeld : 50 € na deelname aan 8 wedstrijden  

 bij betaling van 85/ 60 € (vanaf 1/6) lidgeld :  25 € na deelname aan 3 wedstrijden 

Competitielicenties – categorieën seizoen 2017-2018 :  

Benjamins : °2010-2009 
Pupillen :     °2008-2007 
Miniemen : °2006-2005 

Cadetten :    °2004-2003 
Scholieren : °2002-2001 

Juniores : °2000-1999 
Seniores : °1998-35e verjaardag 
Masters : vanaf 35e verjaardag                 

 

Joggerslicentie – RecreAZW (geen leeftijdscategorieën, bij voorkeur pas vanaf 12 jaar) 

Reeds aangeslotenen RecreAZW-atleten : 40 € 

Nieuwe aansluitingen bij RecreAZW (niet als directe verderzetting van Start-to-run) 

 1/11/17-31/10/18 : 40 € 

 1/6/18 – 31/10/18 : 30 € 

Nieuwe aansluiting bij RecreAZW binnen de maand na Start-to-Run :  

 Na de najaarssessie sept/dec 2017 tot  31/10/18 : plus 30 € (- 10 € t.o.v. het basislidgeld) 

 Na de voorjaarssessie feb/mrt 2018 tot 31/10/18 :  plus 15 € (- 25 € t.o.v. het basislidgeld) 

Betaling :  
Bij voorkeur op rekening BE98 0680 9140 0093 voor afdeling Waregem 
Bij voorkeur op rekening BE62 0682 1171 5661voor afdeling Zwevegem 

 


