LIDMAATSCHAP 2018-2019
LIDGELD UITSLUITEND TE BETALEN OP REKENING 001-1874123-62
(BE51 0011 8741 2362 , BIC GEBABEBB)

JEUGDATLETEN
BENJAMIN (°2011-2010) - PUPIL (°2009-2008) - MINIEM (°2007-2006)

Basislidgeld:

180 euro

Korting 1 : € 10 bij betaling vóór 14/09/2018 (enkele geldig tijdens
vóórinschrijvingsperiode van bestaande atleten)

170 euro

Korting 2 : € 30 wanneer je in seizoen 2017-2018 minstens aan 6
wedstrijden, geregistreerd door de VAL, hebt deelgenomen.

150 euro

Korting 1 + Korting 2 :

140 euro

Opmerking : Nieuwe jeugdatleten betalen altijd het basislidgeld.

ATLETEN
CADET (°2004-2005) - SCHOLIER (°2002-2003) - JUNIOR (°2001-2000) – SENIOR (°1999 of vroeger)

Basislidgeld:

200 euro

Korting 1 : € 10 bij betaling vóór 15/10/2018

190 euro

Korting 2 : € 30 wanneer je in seizoen 2017-2018 minstens aan 6
wedstrijden, geregistreerd door de VAL, hebt deelgenomen.

170 euro

Korting 1 + Korting 2 :

160 euro

Basislidgeld voor nieuwe atleten die aansluiten na 1/04/2018

140 euro

Als (jeugd)atleet krijg je een VAL-nummer, een lidkaart waarmee je korting krijgt bij de op de kaart
vermelde partners van DCLA en een tegoedbon van 20 euro, vrij te gebruiken in de DCLA-shop tot
31/10/2019. Door invoering van bovenvermelde kortingen wil DCLA zijn atleten stimuleren om deel te
nemen aan wedstrijden. Er wordt ook gestreefd naar een betere zichtbaarheid en herkenbaarheid
van onze atleten tijdens deze wedstrijden.
Atleten kunnen ook per trainingsgroep in overleg met de shopverantwoordelijke een “teamuitrusting”
bestellen.

RECREANT KESSEL-LO
Basislidgeld:
Korting 1 : € 10 bij betaling vóór 15/10/2018

115 euro
105 euro

Hiervoor krijg je een VAL-recreantenkaart, een lidkaart waarmee je korting krijgt bij de op de kaart
vermelde partners van DCLA en een tegoedbon van 20 euro, vrij te gebruiken in de DCLA-shop tot
31/10/2019. Er wordt gestreefd naar een betere zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze leden
tijdens de (weg)wedstrijden.
Recreanten kunnen ook per trainingsgroep in overleg met de shopverantwoordelijke een
“teamuitrusting” bestellen.
Lidgeld voor NIEUWE leden die aansluiten na 1 april 2018 (start zomerseizoen)

85 euro

RECREANT HEVERLEE
Lidgeld (ongeacht de aansluitingsdatum) :

80 euro

Hiervoor krijg je een VAL-recreantenkaart en een lidkaart waarmee je korting krijgt bij de op de kaart
vermelde partners van DCLA.

GEZINSKORTING
Indien meerdere leden van een gezin worden aangesloten, worden volgende extra kortingen
toegekend :
 3 betalende gezinsleden, waarvan minstens 2 atleten :

3e lid  30 euro korting

 4 betalende gezinsleden, waarvan minstens 2 atleten :

3e lid  30 euro korting
4e lid  30 euro korting
3e lid  30 euro korting
4e lid  30 euro korting
5e lid  60 euro korting

 5 betalende gezinsleden, waarvan minstens 2 atleten :

