Lidmaatschap ACME
versie 20180825
Als atleet kan je lid worden van ACME door:
-

Je lidmaatschap aan te vragen en je te registreren via: www.acmeetjesland.be onder
de rubriek “registreren” (zie registratieprocedure hierna)
én het lidgeld te betalen via overschrijving op de rekening van ACME vzw
(IBAN BE11 0015 1294 2948 – BIC GEBABEBB).

Je lidgeld dient overgeschreven te zijn alvorens de aansluiting wordt overgemaakt aan de
Vlaamse Atletiekliga. Vanaf het ogenblik dat je aansluiting volledig in orde is ben je
verzekerd tijden het sporten.
Het lidgeld bedraagt :

• €160/jaar (voor aansluiting met 1 gezinslid)
• €270/jaar (voor aansluitingen met 2 gezinsleden)
• €360/jaar (voor aansluitingen met 3 gezinsleden)
• €400/jaar (voor aansluitingen vanaf 4 gezinsleden)

Kortingen voor meerdere gezinsleden gelden enkel bij gelijktijdige aansluiting.
In het lidgeld zit inbegrepen, een pakket loten voor deelname aan onze jaarlijkse tombola
(met trekking op 26/01/2019). Je ontvangt 10 loten van 5 EUR (onafhankelijk van het aantal
gezinsleden). Door ze te verkopen recupereer je alvast een belangrijk deel van je lidgeld.
Het atletiekseizoen loopt van 1 november tot 31 oktober.
Het eerste atletiekjaar betaalt men slechts €110 als men aansluit na 1 april. Tot 1 april
gelden de gewone tarieven zoals hiervoor vermeld. Vanaf 01 september kan men reeds
aansluiten tot het einde van het volgende seizoen, aan de voorwaarden gesteld voor dat
komende seizoen.
Nieuwe atleten mogen eerst enkele (max. 3) keren proefdraaien, pas nadien dient men aan
te sluiten.
Aansluiten kan men vanaf 1 januari vh kalenderjaar waarin men 6 jaar wordt.
Als lid bij ACME ontvang je 10 maal per jaar een clubblad “Start”. Je bent verzekerd op elke
training en wedstrijd, je mag alle trainingen bijwonen georganiseerd door ACME en je kan
deelnemen aan alle wedstrijden georganiseerd door de VAL en de Franstalige vleugel LBFA.
Als jogger ben je aangesloten voor €25/jaar (mogelijke wijziging vanaf 1 jan. 2019). Je kan
dan de trainingsmomenten bijwonen en bent hierbij verzekerd.

VRAGEN ?
Verdere inlichtingen, omtrent uw aansluiting als :
- atleet :
www.acmeetjeland.be
Eeklo è

Etienne De Vriendt
09/377.66.36
e_devriendt@hotmail.com
Maldegem è Andy De Spiegelaere
0479/79.89.76
andydespiegelaere@hotmail.com
Zomergem è Karen Mortier
0473/57.03.19
mortier.karen@telenet.be
- jogger :
Eeklo è

Geert Bourgonjon
0494/39.87.83
geert.bourgonjon@telenet.be
Maldegem è Rita de Valke
050/71.67.46
ritadevalke@scarlet.be
Zomergem è Karen Mortier
0473/57.03.19
mortier.karen@telenet.be

Registratie procedure

Versie 20180825

Je vergunning aanvragen voor een nieuw atletiekjaar kan je op een digitale manier. Hiervoor
moet je eerst een profiel aanmaken als atleet op de website. De juiste link hiervoor is:
www.acmeetjesland.be/aanmelden
Of je bereikt deze pagina via het punt ‘Registreren ‘ in het menu.

Op deze pagina vind je alle velden die de club nodig heeft om je aan te melden bij de VAL.
Gelieve deze correct in te vullen. De extra adresgegevens van vader of moeder moeten
ingevuld worden wanneer deze verschillend zijn van de adresgegevens van de atleet.
Het eerste deel bevat gegevens die de club echt nodig heeft en zijn ook verplicht in te vullen.
Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en enkel binnen de club gebruikt
worden.
Later, eenmaal aangemeld, kunnen de leden in beperkte mate ook gegevens van andere
leden gaan opzoeken. Dit gaat dan over de velden waarbij vermeld staat:

Hierbij heb je dus zelf de keuze of je wilt dat bvb je telefoonnummer of emailadres zichtbaar

is voor andere leden (via inloggen).
Velden waarbij dit vinkje niet vermeld is zijn afgeschermde gegevens.
Eenmaal je alle gegevens hebt ingevuld, klik je op ‘Registreren’. Je aanvraag wordt gemeld
bij ACME en dient nog goedgekeurd te worden. Wanneer dit gebeurd is, zal je op alle
vermelde emailadressen een mail ontvangen met een toelating om in te loggen, en je
aanvraagformulier in bijlage. Dit aanvraagformulier dien je zo vlug mogelijk nog
ondertekend terug te bezorgen aan de club. Dat kan je door:
•
•
•

het op papier te bezorgen aan uw trainer of kernverantwoordelijke
het via mail aan achiel.van.hyfte@telenet.be te bezorgen
het via post op te sturen naar Achiel Van Hyfte, Euerardstraat 14 9900 Eeklo

Alvast bedankt en veel success!

