
 

  

 

 

 

  

Lidgelden 
Seizoen 2022-2023 

Een algemeen woordje vooraf 

 

Atletiekseizoen in een notendop 

In atletiek loopt een atletiekseizoen van 1 november t.e.m. 31 oktober, de eerste 

wedstrijden zijn veldlopen en starten dus vanaf 1 november. Om op tijd in orde te 

zijn (inschrijven via ledenbeheer.be + lidgeld betalen) en je vernieuwde borstnummer 

te hebben voor de eerste veldlopen moet voor 15 oktober de inschrijving in orde zijn. 

We starten onze inschrijvingen dan ook vanaf 1 september, zo is alles reeds tijdig in 

orde.  

Als jeugd -en 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 volledig orde bent (inschrijven via ledenbeheer.be + 

lidgeld betalen). 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! 

 

Maar geen nood, aansluiten bij onze club kan bijna het hele seizoen door. 

Inschrijven voor (de resterende maanden van) het seizoen 2022-2023 kan van 

september t.e.m. juni. 

Ook kan er vanaf 18 jaar op een recreatieve manier gesport worden in onze club. 

Ook hier kan er aangesloten worden van september t.e.m. juni. 

 

Schrijf je in via het platform Ledenbeheer 
 

We werken voor de inschrijvingen via het platform Ledenbeheer.be. 

Schrijf je in via de website www.ledenbeheer.be/public/roba-atletiek.  

Je vindt daar de groepen van de verschillende kernen (BETA (Betekom), G-werking 

BETA (Betekom), DAK (Diest), HERA (Wespelaar) en Yellow Armada).  

Ledenbeheer werkt met familieaccounts (bv. 1 ouder registreert onder zijn/haar naam 

en voegt daarna de overige gezinsleden toe). Daarna kan je het juiste gezinslid in de 

juiste categorie inschrijven. 

Via dit platform kan je dan ook een mutualiteitsattest downloaden. 

Meer info ook op roba-atletiek.be/lid_worden. 

 

Gezond sporten 

Een preventief sportmedisch onderzoek of doktersbezoek is niet verplicht. Consulteer 

desgewenst je huisarts, een sportarts of kijk op www.sportkeuring.be: misschien is 

een sportmedisch onderzoek raadzaam. De website www.gezondsporten.be geeft je 

tips rond voeding, letselpreventie... De website www.gavoor10.be helpt je aan de 

hand van 10 pijlers om blessures beter te leren voorkomen. 

 

“JUST 

ATHLETICS. 

 HAVE 

 FUN. 

 ENJOY.” 

#FUN #FRIEND #ROBA #ATLETIEK  #TEAMSPIRIT  

http://www.ledenbeheer.be/public/roba-atletiek
http://www.sportkeuring.be/
http://www.gezondsporten.be/
http://www.gavoor10.be/


 

  

 

 

 

  

Lidgelden 
Seizoen 2022-2023 

Een algemeen woordje vooraf 
 

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-en-

gezond) of bij de hulplijn 1712 (www.1712.be).   

 

Sponsor je club met je webaankopen via Trooper 

Plan je een aankoop bij een webshop? Steun 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!  

Neem zeker ook een kijkje op de website met onze clubsponsors (www.roba-

atletiek.be/clubinfo/sponsors) en bedank hen voor hun steun door een aankoop. En 

uiteraard steunen we ook onze lokale handelaren.  

 
 

Clubkledij 

Alle nieuwe leden van geboortejaren 2014-2016 krijgen van onze mascotte ROBBY 

een T-shirt voor op de trainingen en wedstrijden.  

Alle huidige jeugdatleten van geboortejaar 2013 die opnieuw aansluiten krijgen een 

een ROBA-wedstrijdtrui (singlet/topje). Je ontvangt een code waarmee je het truitje 

eenmalig gratis kan bestellen op de webshop van Vermarc, onze kledijpartner.  

Ook alle nieuwe jeugdatleten & wedstrijdatleten van geboortejaar 2012 en ouder 

krijgen een ROBA-wedstrijdtrui (singlet/topje). Je ontvangt een code waarmee je het 

truitje eenmalig gratis kan bestellen op de webshop van Vermarc, onze kledijpartner.  

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: 

https://www.vermarcsport.com/nl/store/roba (wachtwoord om in te loggen: 

ROBA2000) 

 
 

“JUST 

ATHLETICS. 

 HAVE 

 FUN. 

 ENJOY.” 

#FUN #FRIEND #ROBA #ATLETIEK  #TEAMSPIRIT  

mailto:eversels@icloud.com
http://www.atletiek.be/competitie/veilig-en-gezond
http://www.atletiek.be/competitie/veilig-en-gezond
http://www.1712.be/
http://www.trooper.be/roba
http://www.roba-atletiek.be/clubinfo/sponsors
http://www.roba-atletiek.be/clubinfo/sponsors


 

  

 

 

 

  

Lidgelden 
Seizoen 2022-2023 

Benodigde info 

Lidgeld 
 

Het platform ledenbeheer berekent het verschuldigde lidgeld en je kan dit meteen online 

betalen per gezinslid, of in 1 keer alles na alle gezinsleden ingeschreven te hebben. Lees 

in dit document eerst alle bijkomende uitleg van de juiste groep, zo heb je alle benodigde 

info om in te schrijven via Ledenbeheer. 

Er is ook een maximum van €450 op het totaal lidgeld van de jeugd -, wedstrijd en g-

atleten in hetzelfde gezin. 
 

Alle bijkomende info voor de jeugdatleten (gebj. 2010-2016) vind je op pagina 4. 

Alle bijkomende info voor de wedstrijdatleten (gebj. 2009 en ouder) vind je op pagina 5. 

Alle bijkomende info voor de G-atleten vind je op pagina 6. 

Alle bijkomende info voor de recreanten vind je op pagina 7. 
 

Heb je nog vragen die niet in dit document staan? 
 

Stel ze dan aan de kernsecretaris van je kern. 
 

DAK – Diest HERA – Wespelaar  

Koen Peeters Elias Fivez 

0498 24 85 00 
 

secretaris.robadiest@gmail.com secretaris.robawespelaar@gmail.com 
 

BETA – Betekom   

Jord Vandenhoudt  

0496 46 56 45  

secretaris.robabetekom@gmail.com  

 

Websites, Facebook, Instagram 
 

www.roba-atletiek.be   

Op onze website vind je ook onze visie en de privacyverklaring. 

 

Kern BETA Betekom: 

www.facebook.com/RobaBetekom  

Kern HERA Wespelaar:  

www.facebook.com/ROBAKernHERA  

www.instagram.com/hera_atletiek 

Kern DAK Diest:  

www.facebook.com/robaDiest  

www.instagram.com/atletiekrobakerndiest 

Yellow Armada 

www.theyellowarmada.com  

www.facebook.com/yellowarmada  

 

 

“JUST 

ATHLETICS. 

 HAVE 

 FUN. 

 ENJOY.” 

#FUN #FRIEND #ROBA #ATLETIEK  #TEAMSPIRIT  

http://www.roba-atletiek.be/
http://www.facebook.com/RobaBetekom
http://www.facebook.com/ROBAKernHERA
http://www.instagram.com/hera_atletiek
http://www.facebook.com/robaDiest
http://www.instagram.com/atletiekrobakerndiest
http://www.theyellowarmada.com/
http://www.facebook.com/yellowarmada


 

  

 

 

 

  

Lidgelden 
Seizoen 2022-2023 

Jeugdatleten: geboortejaren 2010-2016 

Je bent door de algemene info van de eerste drie pagina’s geraakt. Proficiat! Je hebt 

bijna alle benodigde info gelezen om te kunnen inschrijven! 

Denk je nu, oei moest ik die algemene info echt lezen? Ja, het is belangrijk om op de 

hoogte te zijn van alle info. Ga dus maar even terug naar de info die je nog niet 

gelezen hebt ;)  

Categorieën 
 

Atletiek deelt zijn groepen in op basis van geboortejaren, we sommen ze even op voor 

dit seizoen in onze club: 

• Kangoeroes: 2016 

• Benjamins: 2014-2015 

• Pupillen: 2012-2013 

• Miniemen: 2010-2011 

 

Lidgeld actief lid: €160 

Alle jeugdatleten die aangesloten waren in 2020-2021 en/of 2021-2022 mogen in het  

seizoen 2022-2023 opnieuw aansluiten als actief lid. 

 

Actieve leden vanaf seizoen 2023-2024 zijn jeugdatleten die in het vorig seizoen 
deelgenomen hebben aan een minimum aantal wedstrijden (voor heraansluiting in 
seizoen 2023-2024 bekijken we dit dus voor seizoen 2022-2023).  
We hebben steeds wedstrijden die we zelf organiseren en ook een ROBA-
wedstrijdkalender waar we als club naar toegaan. Op deze wedstrijden is er 
begeleiding voorzien door onze gediplomeerde trainers. Atletiekwedstrijden zijn er om 
plezier te maken, te genieten van het wedstrijdgevoel, vrienden te maken, op een fijne 
manier te sporten, te kijken naar je persoonlijke groei en leren omgaan met 
wedstrijden… Het is dus zeer belangrijk dat alle atleten ook deze aspecten zeker op 
een fijne manier leren kennen. 
 
Voor Kangoeroes & Benjamins zijn dit minimum 5 wedstrijden (zoals eigen 
cluborganisaties). Voor Pupillen & Miniemen zijn dit minimum 8 officiële VAL/LBFA-
wedstrijden (de wedstrijden op de wedstrijdkalenders zijn officiële wedstrijden). 
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. 

We kijken dus altijd naar het minimum aantal wedstrijden van de categorie die je was 
in het vorige seizoen. 
 

Lidgeld nieuw/passief lid: €190 

Nieuwe jeugdatleten die voor het eerst aansluiten bij onze club betalen €190. 

Passieve leden gaan pas in vanaf seizoen 2023-2024. Passieve leden zijn leden die 
niet hebben deelgenomen aan het minimum aantal wedstrijden van hun categorie in 
het vorige seizoen. 

“JUST 

ATHLETICS. 

 HAVE 

 FUN. 

 ENJOY.” 

#FUN #FRIEND #ROBA #ATLETIEK  #TEAMSPIRIT  



 

  

 

 

 

  

Lidgelden 
Seizoen 2022-2023 

“JUST 

ATHLETICS. 

 HAVE 

 FUN. 

 ENJOY.” 

#FUN #FRIEND #ROBA #ATLETIEK  #TEAMSPIRIT  

Wedstrijdatleten: geboortejaren … - 2009 
 

Je bent door de algemene info van de eerste drie pagina’s geraakt. Proficiat! Je hebt bijna 

alle benodigde info gelezen om te kunnen inschrijven! 

Denk je nu, oei moest ik die algemene info echt lezen? Ja, het is belangrijk om op de hoogte 

te zijn van alle info. Ga dus maar even terug naar de info die je nog niet gelezen hebt ;)  

Een ‘wedstrijdatleet’ ontvangt een VAL-wedstrijdnummer en kan zo deelnemen aan alle officiële 

VAL- en LBFA-wedstrijden (veldlopen, outdoor- en indoorpistemeetings). Je wordt begeleid door 

gediplomeerde trainers op de voorziene trainingsmomenten per categorie in de kernen. Je komt 

vanaf cadet in aanmerking voor alle ROBA premiesystemen (als je je het volgende atletiekjaar 

opnieuw aansluit als wedstrijdatleet of recreant). 
 

Categorieën 
 

Atletiek deelt zijn groepen in op basis van geboortejaren, we sommen ze even op voor dit 

seizoen in onze club: 

• Cadetten: 2008-2009 

• Scholieren: 2006-2007 

• Junioren: 2004-2005 

• Senioren: 1987-2003 (1987 zolang nog geen 35 jaar) 

• Masters: … - 1987 (vanaf moment 35 jaar) 
 

Lidgeld actief lid: €160 

Alle wedstrijdatleten die aangesloten waren in 2020-2021 en/of 2021-2022 mogen in 

het  seizoen 2022-2023 opnieuw aansluiten als actief lid. 
 

Actieve leden vanaf seizoen 2023-2024 zijn wedstrijdatleten die in het vorig seizoen 
deelgenomen hebben aan een minimum aantal wedstrijden (voor heraansluiting in 
seizoen 2023-2024 bekijken we dit dus voor seizoen 2022-2023).  
We hebben steeds wedstrijden die we zelf organiseren en ook een wedstrijdkalender 
die de trainers opstellen. Op deze wedstrijden is er begeleiding voorzien door onze 
gediplomeerde trainers. Atletiekwedstrijden zijn er om plezier te maken, te genieten van 
het wedstrijdgevoel, vrienden te maken, op een fijne manier te sporten, te kijken naar je 
persoonlijke groei en leren omgaan met wedstrijden… Het is dus zeer belangrijk dat alle 
atleten ook deze aspecten zeker op een fijne manier leren kennen. 
 

Voor Cadetten t.e.m. Masters 45+ zijn dit minimum 10 officiële VAL/LBFA-wedstrijden, 
vanaf Masters 50+ zijn dit er 8. Verschillende wedstrijdproeven op één dag gelden als  één 
wedstrijd. Vanaf cadet tellen ook officiële VAL wegwedstrijden mee (zoals onze 
Meetshovenloop en Aarschotse stratenloop) op voorwaarde dat deelgenomen wordt in het 
ROBA wedstrijdsinglet. 
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. 

We kijken dus altijd naar het minimum aantal wedstrijden van de categorie die je was in 
het vorige seizoen. 
 

Lidgeld nieuw/passief lid: €190 

Nieuwe wedstrijdatleten die voor het eerst aansluiten bij onze club betalen €190. 

Passieve leden gaan pas in vanaf seizoen 2023-2024. Passieve leden zijn leden die niet 
hebben deelgenomen aan het minimum aantal wedstrijden van hun categorie in het 
vorige seizoen. 
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G-atleten (kern Betekom):  

 

Je bent door de algemene info van de eerste drie pagina’s geraakt. Proficiat! Je hebt 

bijna alle benodigde info gelezen om te kunnen inschrijven! 

Denk je nu, oei moest ik die algemene info echt lezen? Ja, het is belangrijk om op de 

hoogte te zijn van alle info. Ga dus maar even terug naar de info die je nog niet 

gelezen hebt ;)  

 

Categorieën 
 

Atletiek deelt zijn groepen in op basis van geboortejaren, de categorieën vind je terug 

op de vorige pagina’s. 

 

Lidgeld actief lid: €120 

Alle wedstrijdatleten die aangesloten waren in 2020-2021 en/of 2021-2022 mogen in 

het  seizoen 2022-2023 opnieuw aansluiten als actief lid. 

 

Actieve leden vanaf seizoen 2023-2024 zijn wedstrijdatleten die in het vorig seizoen 
deelgenomen hebben aan een minimum aantal wedstrijden (voor heraansluiting in 
seizoen 2023-2024 bekijken we dit dus voor seizoen 2022-2023).  
We hebben steeds wedstrijden die we zelf organiseren en ook een wedstrijdkalender 
die de trainers opstellen. Op deze wedstrijden is er begeleiding voorzien door onze 
gediplomeerde trainers. Atletiekwedstrijden zijn er om plezier te maken, te genieten 
van het wedstrijdgevoel, vrienden te maken, op een fijne manier te sporten, te kijken 
naar je persoonlijke groei en leren omgaan met wedstrijden… Het is dus zeer 
belangrijk dat alle atleten ook deze aspecten zeker op een fijne manier leren kennen. 
 
Voor de G-wedstrijdatleten is het Voor G-atleten: 1 wedstrijd in het winterseizoen en 1 
wedstrijd in het zomerseizoen. 
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. 

We kijken dus altijd naar het minimum aantal wedstrijden van de categorie die je was 
in het vorige seizoen. 
 

Lidgeld nieuw/passief lid: €150 

Nieuwe wedstrijdatleten die voor het eerst aansluiten bij onze club betalen €190. 

Passieve leden gaan pas in vanaf seizoen 2023-2024. Passieve leden zijn leden die 
niet hebben deelgenomen aan het minimum aantal wedstrijden in het vorige seizoen. 

 

Lidgeld recreant: €90 

Ben je G-atleet, maar wil je niet deelnemen aan wedstrijden. Dan heb je geen 

borstnummer nodig en kan je gewoon aansluiten als recreant. 

“JUST 

ATHLETICS. 

 HAVE 

 FUN. 

 ENJOY.” 

#FUN #FRIEND #ROBA #ATLETIEK  #TEAMSPIRIT  
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Recreanten: 18+ 

Je bent door de algemene info van de eerste drie pagina’s geraakt. 

Proficiat! Je hebt bijna alle benodigde info gelezen om te kunnen 

inschrijven! 

Denk je nu, oei moest ik die algemene info echt lezen? Ja, het is 

belangrijk om op de hoogte te zijn van alle info. Ga dus maar even 

terug naar de info die je nog niet gelezen hebt ;)  

 

Lidgeld Recreant: €90 

Wil je aansluiten als recreant dan bedraagt het lidgeld steeds €90. 

Aansluiten als recreant kan enkel vanaf 18 jaar. 

Een ‘recreant’ wordt begeleid door een gediplomeerde trainer tijdens de 

trainingsmomenten voor de joggroepen 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 gezinskorting. 

 

 

Lidgelden vanaf 1 april 2023 
 

Vanaf 1 april 2023 worden de lidgelden verlaagd voor de atleten die 

pas vanaf 1 april (her)aansluiten. 

 

Lidgeld jeugd-, wedstrijd, G-atleet: €100 

Lidgeld Recreant: €60 

 

“JUST 

ATHLETICS. 

 HAVE 

 FUN. 

 ENJOY.” 

#FUN #FRIEND #ROBA #ATLETIEK  #TEAMSPIRIT  


