Aansluiting, hernieuwing
vergunning en lidgelden
seizoen 2017-2018
We informeren je over de belangrijkste aansluitingsformaliteiten bij aanvang van het nieuwe
atletiekseizoen 2017-2018. Je vindt een overzicht van de lidgelden in bijlage 1 en een overzicht
van de voornaamste ROBA-activiteiten van de volgende maanden in bijlage 2. Zo kan je deze data
reeds met stip in jouw agenda aankruisen. Clubkledij kan steeds aangekocht worden via onze
webshop: www.vermarcsport.com/nl/clubs/roba (wachtwoord ROBA2000).
Vergunningsaanvraag
Het officiële vergunningsformulier van de Vlaamse Atletiekliga (VAL) (beige kleur voor mannen,
roze kleur voor dames) bestaat uit twee delen:
- Luik A, de aanvraag tot vergunning:
Dit deel vul je in en onderteken je. Eén van de ouders of voogd tekent mee voor minderjarige
leden. De meeste gegevens hebben we al ingevuld op basis van jouw huidige statuut, dus
ofwel ‘recreant’ ofwel ‘wedstrijdatleet’. Wanneer je jouw statuut wilt wijzigen, vraag je een
nieuw formulier aan bij je kernsecretaris. We vragen je om eventuele verkeerde gegevens op
het document te verbeteren. Bezorg ons jouw e-mailadres, opdat we vlot informatie kunnen
uitwisselen indien nodig.
- Luik B, informatie i.v.m. het preventief sportmedisch onderzoek:
Doktersbezoek is niet verplicht, maar wij raden je wel aan om de aanbevelingen aandachtig te
lezen. Consulteer desgewenst www.sportkeuring.be.
Deze vergunningskaart bezorg je zo spoedig mogelijk aan jouw kernsecretaris.
Ben je een nieuw lid? Ook een aansluitingskaart
Eerst en vooral welkom bij ROBA! Naast de bovenvermelde vergunningskaart, moet je ook nog
een aansluitingskaart (beige kleur voor mannen, roze kleur voor dames) invullen en
ondertekenen. Eén van de ouders of voogd tekent mee voor minderjarige leden. Bezorg ze aan je
kernsecretaris.
Lidgeld
Het verschuldigde lidgeld (zie bijlage 1) schrijf je over op de rekening van de kern waartoe je
behoort (zie hieronder).
Vermeld bij deze overschrijving duidelijk de volgende gegevens:
- naam en voornaam
- categorie (bijv. ‘miniem’, ‘junior’, … ) zie bijlage 1
- de vermelding ‘recreant’ indien het een aansluiting als recreant betreft.
Hou rekening met de wedstrijdkorting waar je mogelijks aanspraak op kan maken wegens je
wedstrijddeelnames van het vorige seizoen, en met de regeling van gezinskorting. Als nieuw lid
betaal je 25€ extra voor administratieve kosten en een verplichte clubtrui (behalve kangoeroe en
recreanten).
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Wanneer ben je in orde?
Het is van belang dat je deze ‘formaliteiten’ in orde brengt enkele weken vóór de start van het
nieuwe atletiekseizoen (eind oktober 2017). Als wedstrijdatleet heb je immers een nieuw VALwedstrijdnummer nodig om te kunnen deelnemen aan de veldlopen van het nieuwe seizoen. Dat
wedstrijdnummer wordt door ons pas aangevraagd van zodra het aansluitingsformulier in het
bezit is van de secretaris én het lidgeld ontvangen is!
Enkel recreanten, wedstrijdatleten of kangoeroes die in orde zijn met de aansluiting kunnen
deelnemen aan de trainingen onder begeleiding van de trainers, gebruik maken van de installaties
(piste, douches) en zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen!
Kern:
Secretaris:
Telefoon:
Rekeningnr.:

HERA – Wespelaar
Magda De Gauw
016 60 42 83
BE90 7340 0268 9232
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BIJLAGE 1: OVERZICHT LIDGELDEN GELDIG VOOR ATLETIEKJAAR 2017-2018
Categorie

Geboren in

Lidgeld
nieuw lid

Lidgeld
bestaand lid

150€
175€
175€
175€
175€
175€
175€
175€
175€
80€
30€
20€
20€ per
maand

--150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€
80€
30€
---

Kangoeroe (Kan)
2011
Benjamin (Ben)
2009 – 2010
Pupil (Pup)
2007 – 2008
Miniem (Min)
2005 – 2006
Cadet (Cad)
2003 – 2004
Scholier (Schol)
2001 – 2002
Junior (Jun)
1999 – 2000
Senior (Sen)
1983 – 1998
Master (Mas)
……. – 1982
Recreant
……. – 2000
Trainer / Jurylid / Bestuurslid
Op proef: periode van max. 1 maand
Tijdelijke deelname aan trainingen

Met 20€
Wedstrijdkorting

Opmerking

130€
130€
130€
130€
130€
130€
130€
130€
Indien wedstrijdatleet/recreant
(bvb ter voorbereiding van
marathon of tijdelijk verblijf)

ð Gezinskortingen enkel geldig voor leden van gezin aangesloten als wedstrijdatleet of kangoeroe
Aantal wedstrijdatleten in gezin
2
3
4 en meer

Korting op totaal gezinslidgeld
20€
50€
100€
(met een maximum lidgeld van 450€ per gezin)

Verklaring:

-

Een ‘nieuw lid’ is iedereen die niet bij ROBA was aangesloten in het voorbije atletiekjaar als wedstrijdatleet. Bij de
eerste aansluiting als wedstrijdatleet betaal je 25€ extra voor administratieve kosten en een verplichte clubtrui
(behalve kangoeroe en recreanten).

-

Een ‘wedstrijdatleet’ ontvangt een VAL-wedstrijdnummer en kan zo deelnemen aan alle officiële VAL- en LBFAwedstrijden (veldlopen, outdoor- en indoorpistemeetings). Je kan binnen ROBA minimaal tweemaal per week
begeleid worden door een gediplomeerde trainer tijdens de trainingsmomenten voor wedstrijdatleten in de
verschillende kernen. Je komt in aanmerking voor alle ROBA premiesystemen (als je je het volgende atletiekjaar
opnieuw aansluit als wedstrijdatleet of recreant) en voor een eventuele gezinskorting.

-

Een ‘recreant’ kan binnen ROBA minimaal eenmaal per week begeleid worden door minimaal een gediplomeerde
jogbegeleider tijdens de trainingsmomenten bij de verschillende kernen. Je kan niet deelnemen aan wedstrijden
waarvoor een VAL-wedstrijdnummer vereist is (veldlopen, outdoor- en indoorpistemeetings) en je komt ook niet in
aanmerking voor de ROBA premiesystemen en de eventuele gezinskortingen op de lidgelden.

-

Aansluiting als recreant kan niet bij ROBA voor atleten behorende tot de categorieën kangoeroe, benjamin, pupil,
miniem, cadet en scholier. De Trainingstechnische Commissie en het bestuur van ROBA zijn van mening dat deze
leeftijdscategorieën nog hun weg binnen het atletiekgebeuren moeten vinden. Tweemaal oefenen onder begeleiding
per week en deelname aan wedstrijden beschouwen we hiervoor als een minimumvereiste.

-

Om in aanmerking te komen voor de wedstrijdkorting op het lidgeld, moeten de benjamins, pupillen, miniemen,
cadetten en scholieren minimum aan 5 officiële VAL/LBFA-wedstrijden hebben deelgenomen in het voorbije seizoen.
Ook voor juniors, masters en senioren geldt een minimum van 5 officiële VAL/LBFA-wedstrijden of in aanmerking
komen voor de eindstand van het ROBA winter- of zomercriterium om aanspraak te maken op de wedstrijdkorting.
Verschillende wedstrijdproeven op één dag gelden als één wedstrijd. Indien een atleet door kwetsuren of andere
belangrijke reden (o.a. verblijf in het buitenland) een langdurige periode onbeschikbaar is, dan wordt het aantal
wedstrijden à rato verminderd voor deze atleet. Benjamins die overkomen van de kangoeroes komen niet in
aanmerking voor een wedstrijdkorting.
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BIJLAGE 2: ROBA - ACTIVITEITEN SEIZOEN 2017-2018
Woensdag 6 en vrijdag 15 september

Proeftrainingen - kern Hera (Haacht)

Weekend 9-10 september 2017

Mosselfestijn - kern Hera (Haacht)

Woensdag 13 september - 29
november 2017

Start to run - kern Beta (Betekom)

Zaterdag 23 september 2017

VVBO Jumbomeeting te Betekom

Zondag 22 oktober 2017

Pannenkoekendag - kern Beta (Betekom)

Zaterdag 28 oktober 2017

Halloweentocht - kern Beta (Betekom)

Zaterdag 4 november 2017

Nacht van ROBA (Betekom – Verhaegen)

Zondag 3 december 2017

ROBA veldloop te Wespelaar

Weekend 16-17 december 2017 (o.v.)

Warmste Loop - kern Beta (Betekom)

Weekend 20-21 januari 2018

Paella - en Spaghettiweekend - kern Hera
(Haacht)

Vrijdag 26 januari 2018

ROBA quiz te Betekom (Verhaegen)

Zondag 11 februari 2018

ROBA veldloop CrossCup & Kampioenschap van
Vlaanderen te Rotselaar

Vrijdag 23 maart 2018

Spaghetti-avond - kern Beta (Betekom)

Weekend 7-8 april 2018

Actieweekend jeugd - kern Beta (Betekom)

Vrijdag 27 april 2018

ROBA Meetshovenloop te Betekom

Dinsdag 1 mei 2018

Jeugdmeeting te Wespelaar

Maandag 21 mei 2018

ROBA stratenloop te Aarschot
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