Atletiekclub Merksplas vzw
Ernest Claesstraat 15
2330 Merksplas
Tel. 014/ 63 43 42
Bank: IBAN BE07 4156 0256 9166
BIC KREDBEBB
e-mail: erik_aerts@yahoo.com
website: www.acmerksplas.be

ATLETIEKCLUB MERKSPLAS VZW
INFOFORMULIER
Op 1 oktober 2018 start het nieuwe atletiekseizoen, dat eindigt op 30 september 2019.
Wie kan lid worden van de club?
Vanaf het ogenblik dat je in het eerste leerjaar zit kan je lid worden van onze club. Je mag dan
meetrainen en deelnemen aan alle activiteiten die door de club worden ingericht. Tijdens deze
trainingen en activiteiten ben je dan ook verzekerd.
Hoeveel bedraagt het lidgeld?
Het lidgeld bedraagt 30,00 EUR en is jaarlijks te betalen. Het lidgeld dient overgeschreven te
worden op rekening BE07 4156 0256 9166 van Atletiekclub Merksplas VZW, Ernest
Claesstraat 15 te 2330 Merksplas met als mededeling naam en rijksregisternummer van
de atleet.
Informeer tevens bij uw ziekenfonds om een gedeelte van dit lidgeld te recupereren.
Trainingen:
De trainingen gaan door iedere woensdag in (of rond ) de sporthal:
 Van 17.00 uur tot 18.00 uur : atleten van het 1ste en 2de leerjaar
 Trainers : Dion Van Herpe - Ben Adriaensen – Wouter De Keyser - Stijn
Hofkens - Erik Aerts
 Van 18.00 uur tot 19.00 uur : atleten van het 3de en 4de leerjaar
Trainers : Dion Van Herpe - Ben Adriaensen – Wouter De Keyser - Stijn
Hofkens - Erik Aerts
 Van 19.00 uur tot 20.00 uur : de overige atleten.
Trainers : Rob Van Deun – Dion Van Herpe – Erik Aerts – Ben Adriaensen
GEEN TRAINING OP VOLGENDE DATA : woensdag 26 september 2018
woensdag 26 december 2018
woensdag 1 mei 2019
Er is geen speciale kledij vereist: sportieve kledij en sportschoenen zijn voldoende. Zij die het
wensen kunnen een club T-shirt aankopen: kostprijs 8,00 €.
Z.O.Z

WAT HET SPORTSCHOEISEL BETREFT: LEES AANDACHTIG DE BRIEF IN
BIJLAGE !!!!!!
Samenstelling bestuur AC Merksplas:
Voorzitter:
Jan de Vet, Korenveld 17, 2330 Merksplas (014/63 23 72)
Ondervoorzitter:
Dion Van Herpe, Heidestraat 36, 2330 Merksplas (014/63 35 72)
Penningmeester:
Erik Aerts, Ernest Claesstraat 15, 2330 Merksplas (014/63 43 42 –
0495/75 99 60)
Secretaris:
Erik Aerts, Ernest Claesstraat 15, 2330 Merksplas (014/63 43 42 – 0495/75 99
60)
Bestuursleden:
Rob Van Deun, Leest 50, 2330 Merksplas (014/63 50 46)

Zeer belangrijk:
Om in regel te zijn met de verzekering dienen wij per atleet een aantal gegevens door te geven
aan SPORTA, die instaat voor de verzekering van onze club (zie bijgaand
inschrijvingsformulier). Om te voldoen aan de GDPR (nieuwe privacywetgeving) ben je
verplicht om het inschrijvingsformulier binnen te brengen. Je kan dit ingevuld
inschrijvingsformulier bezorgen aan je trainer of het inschrijvingsformulier doorsturen via email naar erik_aerts@yahoo.com
LET OP: je bent slechts verzekerd vanaf het moment dat wij in het bezit zijn van dit
inschrijvingsformulier EN vanaf het moment dat het lidgeld is betaald (DOOR
OVERSCHRIJVING VIA JE BANK).
In de inkomhal van het sportcentrum is een infobord geplaatst.. Belangrijke informatie (bv
indien er op een bepaalde dag GEEN trainingen zouden zijn) zal daar ook altijd worden
uitgehangen. Dus kijk regelmatig of er info uithangt i.v.m. de atletiekclub.
Fietspad Wijntuinstraat – ’t Hofeind
Bij het ontwerp van sportcentrum ’t Hofeind is een fiets- en wandelpad voorzien waarlangs
fietsers en wandelaars, komende van de Wijntuinstraat, veilig het sportcentrum kunnen
bereiken. Dit fietspad is met verkeersborden aangeduid en loopt langsheen het skatepark.
Daarom vragen wij met aandrang gebruik te maken van deze veilige route en niet over
de parking te rijden. Alvast dank voor uw medewerking.
Contact persoon
Erik Aerts
Ernest Claesstraat 15
2330 Merksplas

Tel 014/63 43 42 – 0495/75 99 60
e-mail: erik_aerts@yahoo.com

Breng ook eens een bezoekje aan onze website: WWW.ACMERKSPLAS.BE

