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Secretariaat:  Nina van de Kerkhof,  arac@val .be, www.atletiek-arac.be 
Adres Zetel:   Madritten 51, 2370 Arendonk 

 
GEGEVENSFORMULIER  2018 - 2019 

o Recreant/jogger* (zonder trainingsschema)  
o Wedstrijdatleet/jeugd/jogger* (mét trainingsschema) 
o G-atleet       *aanduiden wat past 
o Steunend lid* (niet verzekerd) 

 
Graag volgende gegevens/aanpassingen in blokletters invullen, i.v.m leesbaarheid! 
 Naam + voornaam  
Persoonlijke Geslacht  
Informatie Geboortedatum  
 Geboorteplaats  

 Nationaliteit  
 Straat + huisnr  
 Postcode+gemeente  
 Telefoon  
 Gsm  
 E-mailadres  

 
Alle persoonsgegevens op dit document vermeld, zijn bestemd voor intern gebruik door de Vlaamse Atletiekliga en de Koninklijke 
Belgische Atletiekbond in functie van de leden-en wedstrijdadministratie. Deze gegevens kunnen aangewend worden door partijen 
contractueel verbonden met de federatie.  Indien het lid niet wenst dat zijn informatie voor marketingdoeleinden wordt gebruikt, kan 
hij dit melden aan de VAL.  Aansluiting en aanvraag vergunning (jogger/wedstrijdatleet) is enkel geldig bij het inleveren van 
dit gegevensformulier samen met de overschrijving van het lidgeld op rekening  BE11 7330 5670 8048 van ARAC Vzw , 
Madritten 51, 2370 Arendonk. Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben v.d. Statuten en Reglementen v.d. Vlaamse 
Atletiekliga, welke ter inzage liggen op het secretariaat, en ze na te leven. 

Regelmatig worden er tijdens trainingen of wedstrijden foto’s of opnames gemaakt van de atleten. Deze worden gebruikt om in ons 
clubblad, en/of op onze website/ facebook te plaatsen. Bij deze ga ik akkoord met het nemen van foto’s en/of opnames:    
       
      JA  Nee   (het  juiste omcirkelen)  

 
We kunnen de lidgelden erg laag houden, dit door de inkomsten van onze eigen organisaties. De werking van de club en deze 
organisaties kunnen niet bestaan zonder de vele vrijwilligers. In de toekomst hopen we dan ook dat we op jullie kunnen blijven rekenen 
om het blijvend mogelijk te maken. Gelieve daarom aan te duiden waar je kan meehelpen. (minimum één evenement a.u.b.) 
0 Veldloop ARAC      0        Infrastructuur (piste) (werkgroep) 
0 Dwars door Oud-Turnhout     0        G-Atletiek (werkgroep) 
0 Arendonk Loopt      0        Jeugdwerking algemeen 
0 Pierenloop       0        Secretariaatstaken    
0 Retie Trail      0        Helpen tijdens de jeugdtrainingen 
0 Jeugdmeerkamp      0        Medewerker website (up-to-date houden) 
0 Clubkampioenschap (“Arac Familiedag”)   0        Helpen waar nodig…………………………………      
       
Datum: 
 
Handtekening aanvrager *                   Naam en handtekening Secretariaat  
*(voor minderjarige personen dient vader,                        Nina van de Kerkhof, Dirk Adriaensen 
  moeder of voogd mede te ondertekenen)                                                

 

http://www.atletiek-arac.be

