Aangepaste lidgelden DCLA Kessel-Lo seizoen 2014-2015

LIDGELD VOOR BENJAMINS – PUPILLEN – MINIEMEN
Leden geboren in 2002 of later worden altijd als “atleet” aangesloten. Zij kunnen niet aangesloten worden als “recreant”. Voor deze categorieën worden 2 trainingen
per week voorzien gedurende het hele jaar door.
Het basislidgeld bedraagt 180 euro voor het hele seizoen (1/11/2014 – 30/10/2015).
Indien de atleet het afgelopen seizoen (2013-2014) minstens aan 6 wedstrijden (VAL-kalender) heeft deelgenomen wordt het lidgeld verminderd met 30 euro.
Indien het lidgeld betaald wordt vóór 1 november 2014 wordt eveneens 10 euro korting voorzien.

Deelgenomen
aan 6
wedstrijden ?

Ja

Reeds lid in
2013-2014 ?

Ja

Neen

Neen

Betaald voor
1/11/2014 ?

Betaald voor
1/11/2014 ?

Betaald voor
1/11/2014 ?

Neen
Betaal 180 euro

Ja
Betaal 170 euro

Neen
Betaal 180 euro

Ja
Betaal 170 euro

Neen
Betaal 150 euro

Ja
Betaal 140 euro

Je ontvangt hiervoor je VAL-nummer, een lidkaart waarmee je korting krijgt bij een aantal van onze sponsors (vermeld op de lidkaart)
en een tegoedbon voor je nieuwe wedstrijdkledij.
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LIDGELD VOOR CADETTEN – SCHOLIEREN
Leden geboren in 2001 of 2000 (Cadet) en in 1999 of 1998 (scholier) worden altijd als “atleet” aangesloten. Zij kunnen niet aangesloten worden als “recreant”.
Voor deze categorieën worden minstens 2 trainingen per week voorzien gedurende het hele jaar door. Deze trainingen worden gegeven door een
disciplinetrainer of een trainer van de oriëntatiegroep, die de atleten op individuele basis begeleidt.
Het basislidgeld bedraagt 200 euro voor het hele seizoen (1/11/2014 – 30/10/2015).
Indien de atleet het afgelopen seizoen (2013-2014) minstens aan 6 wedstrijden (VAL-kalender) heeft deelgenomen wordt het lidgeld verminderd met 30 euro.
Indien het lidgeld betaald wordt vóór 1 november 2014 wordt eveneens 10 euro korting voorzien.

Deelgenomen
aan 6
wedstrijden ?

Ja

Reeds lid in
2013-2014 ?

Ja

Neen

Neen

Betaald voor
1/11/2014 ?

Betaald voor
1/11/2014 ?

Betaald voor
1/11/2014 ?

Neen
Betaal 200 euro

Ja
Betaal 190 euro

Neen
Betaal 200 euro

Ja
Betaal 190 euro

Neen
Betaal 170 euro

Ja
Betaal 160 euro

Je ontvangt hiervoor je VAL-nummer, een lidkaart waarmee je korting krijgt bij een aantal van onze sponsors (vermeld op de lidkaart)
en een tegoedbon voor je nieuwe wedstrijdkledij.
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LIDGELD VOOR JUNIORES – SENIORES - MASTERS
Leden geboren in 1997 of vroeger hebben de keuze zich aan te sluiten als “atleet” of als “recreant”. Deze keuze bepaalt het lidgeld.
Een atleet traint bij een discipline/clubtrainer. (minstens 2 trainingen per week en individuele begeleiding)
Een recreant wordt begeleid door een jogbegeleider (enkel op woensdag en vrijdag). De groep wordt bij DCLA ook de “joggers” genoemd.
EEN LID KAN ZICH NIET INSCHRIJVEN ALS “RECREANT” EN TRAINEN BIJ EEN DISCIPLINE/CLUBTRAINER !

Lidgeld voor Atleten
Het basislidgeld bedraagt 200 euro voor het hele seizoen (1/11/2014 – 30/10/2015).
Indien de atleet het afgelopen seizoen (2013-2014) minstens aan 6 wedstrijden (VAL-kalender) heeft deelgenomen, wordt het lidgeld verminderd met 30 euro.
Indien het lidgeld betaald wordt vóór 1 november 2014 wordt eveneens 10 euro korting voorzien. Zie ook het schema bij Cadetten en Scholieren.
Je ontvangt hiervoor je VAL-nummer, een lidkaart waarmee je korting krijgt bij een aantal van onze sponsors (vermeld op de lidkaart)
en een tegoedbon voor je nieuwe wedstrijdkledij.

LIDGELD VOOR RECREANTEN
Het basislidgeld bedraagt 115 euro voor het hele seizoen (1/11/2014 – 30/10/2015).
Indien het lidgeld betaald wordt vóór 1 november 2014 wordt 10 euro korting voorzien.
Je ontvangt hiervoor je VAL-recreantenkaart, een lidkaart waarmee je korting krijgt bij een aantal van onze sponsors (vermeld op de lidkaart)
en een tegoedbon voor je nieuwe clubkledij.
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KORTINGEN BIJ MEERDERE LEDEN UIT EEN GEZIN
Indien meerdere leden van een gezin worden aangesloten, worden volgende kortingen toegekend :
 3 betalende gezinsleden, waarvan minstens 2 atleten : 30 euro korting
 4 betalende gezinsleden, waarvan minstens 2 atleten : 3e lid  30 euro korting, 4e lid  30 euro korting
 5 betalende gezinsleden, waarvan minstens 2 atleten : 3e lid  30 euro korting, 4e lid  30 euro korting, 5e lid  60 euro korting

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
•
•
•

Leden aangesloten bij Kern Halen of Kern Glabbeek die regelmatig trainen in Kessel-Lo, en dus ook gebruik maken van de infrastructuur in Kessel-Lo,
dienen hetzelfde lidgeld te betalen als de leden aangesloten in Kessel-Lo.
Atleten die om medische redenen (kwetsuren, zwangerschap, …) geruime tijd niet kunnen/konden trainen en deelnemen aan wedstrijden, kunnen dit
bespreken met hun trainer en coach. Zij zullen aan de secretaris laten weten welke beslissing zij hebben genomen inzake het te betalen lidgeld.
Atleten aangesloten bij een andere club, die gebruik willen maken van onze accommodatie en trainen bij één van onze clubtrainers, dienen vóór 1
december 2014 100 euro te betalen aan DCLA.
De clubtrainers geven de namen van deze atleten door aan de secretaris.
Deze regel geldt niet voor atleten die hun ontslag gegeven hebben bij DCLA en bij een andere vereniging aangesloten zijn.

