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Terwijl er nog fel gestreden wordt in de laatste wedstrijden van het zomerseizoen 2018-2019
maken ons stilaan klaar voor het volgend atletiekseizoen 2019-2020.
Traditioneel ook weer de periode dat sommige van categorie en of trainer gaan veranderen.
Officieel start het nieuwe seizoen vanaf 1 november 2019. Maar om tijdig alle administratie in
orde te brengen voor de start van het nieuwe seizoen maken we ons weer klaar voor de
nieuwe inschrijvingen.
Sportief mag ATAC weer terugkijken op een mooi atletiekjaar met tal van mooie prestaties en
organisaties.
Dit alles is enkel mogelijk door de vele inspanningen van onze atleten, vrijwilligers, bestuur,
trainers, sport- en stadsdiensten… daarom een welgemeende DANK aan iedereen die heeft
bijgedragen tot deze realisaties.

Hernieuwen aansluiting voor seizoen 2019-2020
Nieuwe leden betalen het eerste jaar 120 euro voor het ganse seizoen. Hierin zit een
wedstrijdsinglet of topje inbegrepen. Na de registratie van de inschrijving en de voltooiing
van de betaling krijgen deze leden een mailing dat ze hun T-shirt kunnen afhalen in Sportcity
in Merksplas.
Iedere atleet betaalt 100 euro lidgeld per seizoen. Joggers betalen 60 euro per seizoen.
Nieuwe leden
Lidgeld seizoen 2019-2020
Lidgeld vanaf 1 juni 2020
Lidgeld vanaf 1 september 2020
Vanaf het 3de betalend lid (atleet)/gezin
Joggers
G-atleten

120 euro (incl. wedstrijdshirt)
100 euro
60 euro
20 euro
20 euro korting
60 euro
90 euro

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

Hoe inschrijven
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De inschrijvingen gebeuren via de volgende website http://atac.mytan.be
Stap 1: ga naar de website http://atac.mytan.be
Stap 2: vul de kaart digitaal en print ze af om te ondertekenen
Stap 3: Geef je ondertekende kaart af aan je trainer of trainster of scan de kaart in en verstuur
ze digitaal naar luc.lenaerts10@telenet.be
Stap 4: de betaling kan gebeuren via onderstaan rekeningnummer + VERMELDING NAAM VAN
DE ATLEET
De aansluiting is pas definitief na betaling! Dus atleten die wensen deel te nemen aan de
eerste veldlopen, gelieve erop te letten dat je tijdig bent ingeschreven!

NIEUW REKENINGNUMMER
IBAN : BE96 9733 7189 5105 BIC : ARSPBE22

Geef ook zeker het juiste e-mailadres(sen) door, veel van onze verdere communicatie
gebeurt via dit kanaal.
Van de atleten die vóór 01/11/2019 hun lidgeld hebben vernieuwd, zullen de nummers en de
lidkaarten worden verdeeld op de trainingen. De andere atleten zijn daarna zelf
verantwoordelijk voor het afhalen van hun borstnummer en/of lidkaart op het secretariaat.

Formulieren mutualiteit
Vele ziekenfondsen geven korting bij de aansluiting van een sportclub. Sinds vorig jaar is er een
standaardformulier vanuit de Vlaamse Atletiekliga dat we daarvoor gebruiken. Iedereen die
zijn lidgeld betaald heeft, zal bij de verdeling van de lidkaarten/borstnummers een
standaardinvulformulier ontvangen dat je dan kan indienen bij je respectievelijke
ziekenfonds.
Dus je hoeft zelf GEEN invulformulieren meer te bezorgen om te laten invullen door het
clubsecretariaat.

ATAC - Atletiekstage weekend 25 oktober tot 27 oktober 2019
Naar jaarlijkse gewoonte is er eind oktober de ATAC-stage. Dit jaar gaat de stage door in
Domein De Hoge Rielen in Lichtaart.
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De stage is er voor jong en oud met telkens een aangepast programma voor elke leeftijdsgroep.
De inschrijvingen zijn beperkt, snel inschrijven is de boodschap, eerst is eerst!!!
Inschrijven kan via onderstaande link.

https://forms.gle/rSdYTqjHCAZLg1Ec9
Meer detailinfo is ook nog terug te vinden op onze website onder rubriek
“Organisaties” of je kan steeds mailen Naar Serge De Smedt of Jo Ameye.
(serge.de.smedt@skynet.be - johan.ameye@gmail.com).
De laatste detailinformatie zal een 10-tal dagen voor de stage worden toegestuurd via mail.

WCUP sportdranken en sportvoeding
WCUP is een ATAC-sponsor. Al de ATAC-leden krijgen de gelegenheid om WCUP
producten aan te kopen aan 20% korting.
Hoe kan je dit doen?
• Plaats je bestelling via de website www.wcup.eu
• Gebruik deze kortingscode om 20% korting te ontvangen op de aanbevolen winkelprijs = atac
· Niet omruilbaar in cash
· Korting mag niet gecumuleerd worden met andere kortingscodes en enkel geldig
op www.wcup.eu

Trainers - vrijwilligers - bestuursleden - juryleden
De atletieksport blijft in stijgende lijn gaan en door het groeiende ledenaantal zijn we steeds op
zoek naar bijkomende trainers / 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 !!!

Wist je dat…
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-

De atleten vanaf cadet nog steeds hun zomerprestaties en hun prestaties van vorige
winter kunnen doorgeven aan stefsneyders@myonline.be om in aanmerking te komen
voor hun prestatievergoedingen…

-

Patrick Berckvens, Luc Tan en Tom Van Bael en Kristel Jespers aanspreekpunten zijn
voor de jeugdatletiek.

-

Onze veldloop zal doorgaan op zondag 22 december op Domein ”De Lilse Bergen” en er
een G-loop aan toegevoegd wordt.

-

Onze Hert&Run dit jaar zal doorgaan in het stadscentrum van Turnhout tijdens de
warme winterdagen op vrijdagavond 27 december 2019. Later meer details hierover.

-

Je steeds al je uitslagen, wedstrijdverslagen kan doorgeven aan onze webmaster
Herman Fabri: fabrih@skynet.be
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