Aansluiting/hernieuwing vergunning en lidgelden seizoen 2019-2020
We informeren je over de belangrijkste aansluitingsformaliteiten bij aanvang van het nieuwe
atletiekseizoen 2019-2020. Je vindt een overzicht van de lidgelden in bijlage 1 en een overzicht van
reeds gekende ROBA-activiteiten in bijlage 2.
Vergunningsaanvraag
De vergunningskaart van de Vlaamse Atletiekliga (VAL) (mannen: beige kleur; vrouwen: roze kleur)
bestaat uit twee delen:
- Luik A, de aanvraag tot vergunning: Dit deel vul je in (of hebben we reeds vooraf voor je
ingevuld en kijk je na) en onderteken je. Eén van de ouders of voogd tekent mee voor
minderjarige leden. Kies het juiste statuut (wedstrijdatleet of recreant, zie bijlage 1) waaronder
je inschrijft. Bezorg ons zeker jouw e-mailadres, opdat we vlot informatie kunnen uitwisselen
indien nodig. Voor kinderen vragen we zeker ook een mobiel nummer van een van de ouders
te noteren (in geval van noodsituatie).
- Luik B, informatie i.v.m. een preventief sportmedisch onderzoek: Doktersbezoek is niet
verplicht, maar wij raden je wel aan om de aanbevelingen aandachtig te lezen. Consulteer
www.sportkeuring.be, misschien is een sportmedisch onderzoek raadzaam. Kijk ook op
www.gezondsporten.be voor tips rond voeding, letselpreventie,...
Deze vergunningskaart bezorg je aan jouw kernsecretaris.
Ben je een nieuw lid? Ook een aansluitingskaart nodig!
Eerst en vooral welkom bij ROBA! Naast de bovenvermelde vergunningskaart, moet je bijkomend
een aansluitingskaart (mannen: beige kleur; vrouwen: roze kleur) invullen en ondertekenen. Eén
van de ouders of voogd tekent mee voor een minderjarig lid.
De aansluitingskaart bezorg je met de vergunningskaart aan jouw kernsecretaris.
Lidgeld
Het verschuldigde lidgeld (zie bijlage 1) schrijf je over op de rekening van de kern waartoe je
behoort. Vermeld bij deze overschrijving in het opmerkingenveld de volgende gegevens:
- Lidgeld naam en voornaam
- categorie (bv. ‘miniem’, ‘junior’, … ) zie bijlage 1
- de vermelding ‘recreant’ indien het een aansluiting als recreant betreft.
Hou rekening met de wedstrijdkorting waar je aanspraak op kan maken bij voldoende
wedstrijddeelnames in het vorige seizoen, en met de regeling van gezinskorting. Als nieuw lid betaal
je 25€ extra en ontvang je een verplichte clubtrui (behalve kangoeroe en recreanten).
Wanneer ben je in orde?
Om in orde te zijn bij de start van het nieuwe atletiekseizoen (veldlopen vanaf november), moeten
deze formaliteiten (lidgeld betalen + kaart(en) binnenbrengen) vervuld zijn tegen 10 oktober ‘19.
Als wedstrijdatleet heb je immers een nieuw VAL-wedstrijdnummer nodig om te kunnen
deelnemen aan de veldlopen van het nieuwe seizoen. Dit wordt door ons pas aangevraagd als je in
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orde bent. Ook dan pas ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en kan je deelnemen aan de
trainingen onder begeleiding van de trainers en gebruik maken van de installaties (piste, douches)!
Clubkledij
Nieuwe leden die als wedstrijdatleet aansluiten, krijgen een ROBAsinglet. Je ontvangt een code waarmee je het truitje kan bestellen op
de webshop van Vermarc, onze kledijpartner en sponsor. Uiteraard
zijn we fier op onze club en nemen atleten aan wedstrijden deel in de
ROBA-kleuren. Via Vermarc kunnen we onze atleten een assortiment
sportkledij aanbieden. Voor jong en oud is er voldoende keuze om zich
sportief te kleden in alle weersomstandigheden en geeft het een uniforme uitstraling en
vertegenwoordiging van onze club bij wedstrijden. Clubkledij kan je online bestellen via de
webshop: www.vermarcsport.com/nl/clubs/roba (wachtwoord om in te loggen: ROBA2000)
Medische fiche
Bij aansluiting of hernieuwing van het lidmaatschap kan je een medische fiche toevoegen. Dit is
niet verplicht. Maar het zorgt ervoor dat trainers en medewerkers van de club op de hoogte zijn
van en rekening kunnen houden met bepaalde medische condities, zoals een allergie of een
gedragsproblematiek. Bezorg de medische fiche terug aan jouw kernsecretaris. Uiteraard bewaren
we deze informatie op een veilige plaats, hebben slechts de medewerkers van de club er toegang
toe, en kan je ten alle tijde vragen om deze gegevens te verwijderen. Lees ook de privacyverklaring
op onze website.
Vertrouwenspersoon
ROBA is een fijne club, we werken aan een goede sfeer en proberen iedereen van de atletieksport
te doen genieten. Toch kan het voorkomen dat je ergens mee zit, dat je gepest wordt (op school,
op de club...) of ander ongewenst gedrag meemaakt. Weet dan dat je steeds discreet terecht kan
bij onze vertrouwenspersoon Els Evers (eversels@icloud.com of 0495-768327). Daarnaast kan je
terecht bij de vertrouwenspersonen van onze federatie (www.atletiek.be/competitie/veilig-engezond) of bij de hulplijn 1712 (www.1712.be).
Sponsor je club met je webaankopen via Trooper
Plan je een aankoop bij een webshop? Sponsor onze club door via onze
pagina op Trooper www.trooper.be/roba naar je favoriete webshop te
surfen om je aankoop te doen. Het kost jou niks extra, maar er gaat wel
telkens een kleine commissie naar onze club!
Kern en rekeningnummer
Kern
HERA – Wespelaar
Secretaris
Magda De Gauw
Telefoon
016 60 42 83
E-mail
magdadegauw@skynet.be
Rekeningnr. BE90 7340 0268 9232

www.roba-atletiek.be
Op onze website vind je ook onze visie en de privacyverklaring.
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BIJLAGE 1: OVERZICHT LIDGELDEN GELDIG VOOR ATLETIEKJAAR 2019-2020
Categorie
Kangoeroe (Kan)
Wedstrijdatleet
Benjamin (Ben)

Geboren in

Lidgeld
nieuw lid

Lidgeld
bestaand lid

2013

150€

nvt

2012

175€

Benjamin (Ben)
2011
Pupil (Pup)
2009 – 2010
Miniem (Min)
2007 – 2008
Cadet (Cad)
2005 – 2006
Scholier (Schol)
2003 – 2004
Junior (Jun)
2001 – 2002
Senior (Sen)
1985 – 2000
Master (Mas)
……. – 1984*
Recreant
Recreant / jogger
……. – 2002
Andere tarieven
Trainer / Jurylid / Bestuurslid
Op proef

Met 20€
wedstrijdkorting
nvt

150€

Geen wedstrijdtruitje verplicht
Geen wedstrijdkorting**/= 1e
inschrijving als wedstrijdatleet

nvt

175€

Opmerking

130€

*dag waarop men 35 j. wordt
80€

nvt

30€
20€

nvt

nvt
nvt

indien wedstrijdatleet/recreant
September-oktober tot aanvang
nieuw seizoen; vanaf november
proefperiode van max. 1 maand

Gezinskortingen
Enkel geldig voor leden van het gezin die aangesloten zijn als wedstrijdatleet of kangoeroe.
Aantal wedstrijdatleten of kangoeroe in gezin
Korting op totaal gezinslidgeld
2
20€
3
50€
4 en meer
100€
(met een maximum lidgeld van 450€ per gezin)
Verklaring:
 Een ‘nieuw lid’ is iedereen die niet bij ROBA was aangesloten de laatste twee atletiekjaren (2018-2019 of 20172018) als wedstrijdatleet of recreant. Bij een nieuwe aansluiting als wedstrijdatleet betaal je 25€ extra voor
administratieve kosten en ontvang je 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 wordt begeleid door gediplomeerde trainers op de
voorziene trainingsmomenten per categorie in de 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’ wordt begeleid door een gediplomeerde trainer tijdens de trainingsmomenten in de kernen. Je kan
niet deelnemen aan wedstrijden waarvoor een VAL-wedstrijdnummer vereist is (veldlopen, outdoor- en
indoorpistemeetings) en je komt niet in aanmerking voor de ROBA premiesystemen en de eventuele
gezinskortingen op de lidgelden.
 Aansluiting als recreant kan niet in de categorieën kangoeroe, benjamin, pupil, miniem, cadet en scholier. We
stimuleren om maximaal aan de trainingen in jouw kern en voor jouw categorie deel te nemen, alsook aan
wedstrijden (behalve kangoeroe).
 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 2019-2020
Onder voorbehoud van wijzigingen

4-11-18 september
4-13-20 september
Weekend 7-8 september
Zaterdag 14 september
Vrijdag 20 september
Vrijdag 20 september
Maandag 23 september
Vrijdag 27 september
Zaterdag 12 oktober
Zaterdag 19 oktober
Vrijdag 25 oktober
Zondag 27 oktober
Zondag 27 oktober
Zondag 1 december
Vrijdag 20 december
Zondag 22 december
Weekend 18-19 januari
Vrijdag 24 januari
Zaterdag 8 februari
Zondag 9 februari
Vrijdag 27 maart
Weekend 10-12 april
Maandag 13 april
Vrijdag 24 april
Vrijdag 1 mei
Zondag 10 mei
Maandag 1 juni

Proeftrainingen en inschrijvingen kern Dak (Diest)
Proeftrainingen jeugd kern Hera (Wespelaar)
Mosselweekend - kern Hera (Wespelaar)
Finale Beker Van Vlaanderen pupillen/miniemen te Tienen –
RCT in samenwerking met ROBA
Stratenloop te Lede - Yellow Armada
Start Start2Run - kern Hera (Wespelaar)
Start Start2Run - kern Beta (Betekom)
Loop je te gek stratenloop - kern Dak (Diest)
Dubh Linn jogging te Langdorp - kern Dak (Diest)
ROBA kampioenenviering (Zaal Verhaegen Betekom)
Infosessie ‘stap van jeugd naar volwassen’ (De Tumkens
Betekom)
Pannenkoekendag - kern Beta (Betekom) (Zaal Verhaegen)
Crosscup Relays te Berlare, met medewerking van Yellow
Armada
ROBA veldloop te Wespelaar - kern Hera (Wespelaar)
Sponsorloop - kern Dak (Diest)
Kerstloop te Stekene (organisatie Nina Lauwaert, Yellow
Armada)
Paella- en Spaghettiweekend - kern Hera (Haacht)
Quiz te Betekom - kern Beta (Betekom) (Zaal Verhaegen)
Jogging Rond De Plas te Rotselaar - kern Dak (Diest)
ROBA veldloop CrossCup & KVV te Rotselaar
Spaghettiavond - kern Beta (Betekom) (Zaal Verhaegen)
Actieweekend pupillen/miniemen - kern Beta (Betekom)
Paasmaandagtraining Scherpenheuvel-Betekom - kern Beta
(Betekom)
Meetshovenloop te Betekom - kern Beta (Betekom)
Jeugdmeeting te Wespelaar - kern Hera (Wespelaar)
ROBAlympics G-meeting te Betekom - kern Beta (Betekom)
Aarschotse stratenloop te Aarschot - kern Beta (Betekom)

Facebook:
Kern BETA Betekom: www.facebook.com/roba.atletiek
Kern HERA Wespelaar: www.facebook.com/ROBAKernHERA
Kern DAK Diest: www.facebook.com/robaDiest
Yellow Armada: www.facebook.com/yellowarmada
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