Om kwaliteitsvolle trainingen te garanderen, zijn wij genoodzaakt om een
tijdelijke ledenstop voor nieuwe jeugdatleten in te voeren. Meer in het
bijzonder betreft het atleten geboren in 2014 tem 2007.
In de loop van april 2020 volgt een evaluatie, om te zien of we extra
jeugdatleten kunnen toelaten. Mocht je op de hoogte willen gehouden
worden of er plaatsen beschikbaar komen, gelieve dan de naam en
geboortejaar van de atleet door te sturen naar sacn@atletiek.be. We sturen je
dan een antwoord nadat we de evaluatie in april uitgevoerd hebben.
Atleten geboren voor 2007, kunnen steeds aansluitingsformulier op de
achterzijde invullen en af geven aan één van de trainers of doorsturen naar
sacn@atletiek.be
Hopend op jullie begrip,

SACN bestuur

Voorbehouden aan SACN
versie 2019-02
Stamnummer ………………………………………………. Aansluitingsdatum ………………………………………

Aansluitingskaart/aanvraag vergunning
Sportjaar 2019/2020

Sporting atletiekclub Neerpelt vzw
1. Gegevens
Familienaam (drukletters) ………………………………………………………………………………………………
Voornaam:
………………………………………………………………………………………………………….
Nationaliteit:
…………………………… Geslacht:
 Man
 Vrouw
Geboortedatum:
……/………/…………… Plaats:
…………………………………………………….
Rijksregisternr.:
………………………………………………………. (zie achterzijde identiteitskaart)
Adres:
……………………………………………………………………………............. nr. .……….
Postcode:
…………………............. Gemeente: ……………………………………………………….
Tel of gsm:
…………………………………………………………………………………………………….......
E-mailadressen:
Gelieve een underscore ( _ ) duidelijk weer te geven
a) ………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………
2. Lidgeld
Aankruisen wat van toepassing is (Slechts één keuze, voor elke atleet in eenzelfde familie
moet een aparte aansluitingskaart ingevuld worden - domicilie op hetzelfde adres voor
vermindering van lidgeld).
Atleet
Bestuurslid/jurylid
1e lid

110 euro

90 euro
e
2 lid

100 euro
e
e
3 / 4 lid

90 euro
Internaat/kotstudent*

90 euro
*Gelieve een bewijs bij te voegen

3. Gewenst type van trainingen
 Recreant :

Trainingen gericht op recreatief bewegen, sporten. Geen wedstrijddeelname verwacht. Recreanten ontvangen geen wedstrijdnummer.
 Wedstrijd : Trainingen gericht op prestatieverbetering. Wedstrijddeelname verwacht.
Wedstrijd T-shirt verplicht.
4. Verklaring (Onderstaande aankruisen ter kennis name)
 Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van
- de statuten en reglementen van de Vlaamse atletiekliga (www.atletiek.be)
- de statuten en huishoudelijk reglement van SACN-vzw (www.sacn.be/SACN) en deze na
te leven
- privacyverklaring (www.sacn.be/SACN)
Voor personen, jonger dan 18 jaar moet de vader, moeder of voogd ondertekenen. Door het ondertekenen van
deze kaart verklaar ik me vrijwillig aan te sluiten bij Sporting Atletiekclub Neerpelt vzw.

Datum:
Handtekening:

…………………………………..
Atleet

Naam: …………………………………………………………
Indien -18 jaar ook ouder of voogd

