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Het atletiekseizoen 2013-2014 nadert stilaan zijn einde. De laatste piste wedstrijden komen er
aan en dan kunnen we ons weer opmaken voor een nieuw seizoen. Het nieuwe seizoen 2014 2015 start op 1 november 2014 en loopt tot 31 oktober 2015.
Voor onze meerkampers volgt er nu een welverdiende rustperiode terwijl de veldlopers weer
uitkijken naar modder, koude, afstand… Het veldloopseizoen start in het laatste weekend van
oktober. De indoorwedstrijden volgen in november.
Als we terugkijken naar de hoogtepunten van de zomer 2014 mogen we als ATAC-ers weer zeer
fier zijn op tal van medailles op PK’s, BK’s en zelfs gouden medailles op het Europees
kampioenschap 14- en 20-kamp!
De ATAC-hoogtepunten van deze winter zijn ongetwijfeld de organisatie van onze atletiekstage
in Eersel en de organisatie van onze eigen veldloop en kerstjogging op zondag 21 december
2014. Volgende maand zal er zeker al meer informatie volgen i.v.m. onze veldloop.

Hernieuwen aansluiting voor seizoen 2014-2015
Ondanks de stijgende huurprijzen, dalende subsidies… hebben we als club besloten de
lidgelden te behouden t.o.v. het vorige atletiekjaar.
Iedere atleet betaalt 90 euro lidgeld per seizoen. Joggers betalen 60 euro per seizoen.
Lidgeld seizoen 2014-2015
Lidgeld vanaf 1 juni 2015
Lidgeld vanaf 1 september 2015
Vanaf het 3de betalend lid (atleet)/gezin
Joggers

90 euro
50 euro
20 euro
20 euro korting
60 euro

Ben – Pup – Min: bij deelname aan 8 wedstrijden (3 winter – 5 zomer): korting in natura
Vanaf kadet: prestatievergoedingen (voorwaarden zie website)

Inschrijvingsmomenten
Om het administratief eenvoudiger te maken hebben we een aantal inschrijvingsmomenten
ingepland. De inschrijvingskaarten kunnen dan ter plaatse worden ingevuld, ondertekend en
onmiddellijk terug worden afgegeven. Betaling kan dan via overschrijving op het
rekeningnummer 363-0415857-58 met vermelding van naam van de atleet + lidgeld 20142015. De aansluiting gebeurt pas effectief na betaling! Dus atleten die wensen deel te nemen
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aan de eerste veldlopen, gelieve erop te letten dat je tijdig bent ingeschreven! Geef ook
zeker het juiste emailadres door, veel van onze verdere communicaite gebeurt via dit kanaal.
Indien je invulformulieren hebt van het ziekenfonds voor kortingen ivm aansluitingen bij een
sportclub kan je die meebrengen en kunnen we deze onmiddellijk invullen en terugbezorgen.
Volgende inschrijvingsmomenten zijn voorzien:
Dinsdag 23/09/2014
Donderdag 25/09/2014
Dinsdag 30/09/2014
Donderdag 02/10/2014
Zaterdag 04/10/2014

18u00 – 19u00
18u00 – 19u00
18u30 – 19u30
18u00 – 19u00
09u30 – 10u30

Piste Vosselaar
Piste Vosselaar
Piste Turnhout
Piste Vosselaar
Piste Turnhout

ATAC - Atletiekstage weekend 24 tem 26 oktober 2014
Na het succes van voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer een herfststage voorzien. Dit
jaar zal de stage doorgaan van 24 tot 26 oktober 2014 en op een nieuwe locatie: Domein
"W'tjewel"
in
Eersel
(vlak
over
de
grens
met
Nederland).
Alle
detailinformatie
kan
je
terugvinden
via
deze
link:
http://www.atac-

atletiek.be/Uitnodiging%20ATAC%20Herfststage%202014.pdf

Een heerlijke afwisseling tussen atletiek, andere sporten, fun, lekker eten…kortom plezier
gegarandeerd !!!
De stage is voor iedereen toegankelijk, ook voor onze kleinste atleten is er een aangepast
programma.
De kostprijs bedraagt 60 euro per deelnemer. Je kan dit bedrag storten op het
rekeningnummer 409-3027761-47 met vermelding van je voornaam, naam en ATAC
atletiekstage. De betaling dient te gebeuren voor 15 oktober 2014 !! Verdere informatie kan je
bekomen via serge.de.smedt@skynet.be of j.ameye@skynet.be

ATAC - clubkledij
Atleten die clubkledij wensen aan te kopen dit kan via onze webshop. Meer informatie kan je
steeds terugvinden via onderstaande link:
http://www.atac-atletiek.be/ATAC%20Nieuwsflash%20nr%2021.pdf
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Wintertrainingen
Traditiegetrouw schakelen wij in de maand oktober weer over naar de wintertrainingen.
Dit betekent dat sommige trainingen een beetje korter worden of aanvangen op een ander uur
of plaats.
Dit jaar schakelen we over naar de wintertrainingen vanaf maandag 6 oktober 2014!
Vanaf 6 oktober 2014 worden atleten geboren in 2005 pupil, atleten geboren in 2003 schuiven
door naar de miniemen en atleten geboren in 2001 schakelen over naar de cadetten-groep.
Denk ook steeds aan aangepaste kledij in deze winterperiode d.w.z. muts, handschoenen,
regenjas, lange broeken… zijn vaak niet overbodig. De gedachte is hier beter teveel dan te
weinig!

Meer informatie ivm de uurregeling, plaats…van de wintertrainingen kan je terugvinden
op http://www.atac-atletiek.be/wintertr.html

Trainers – vrijwilligers - bestuursleden - juryleden
Door het groeiende ledenaantal zijn we steeds op zoek naar bijkomende jeugdtrainers.
Heb je interesse om onze groep trainers te komen versterken of een trainer bij te staan als
assistent tijdens de trainingen geef gerust een seintje!!! Alle hulp is welkom ook al kan je niet
wekelijks tijd vrijmaken.
Een opleiding is niet verplicht. Mits interesse kunnen interne of externe opleidingen voorzien
worden.
Of wil je graag een handje komen toesteken tijdens onze organisaties, deel uitmaken van het
bestuur, wedstrijden supporteren als jurylid… laat gerust iets weten wij geven je graag wat
meer informatie !!!
Vele handen maken licht werk !!!
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