
 

 

lidmaatschap AVLOvzw voor het 

sportjaar 2017-2018  
  

Wie overweegt om aan te sluiten bij AVLO, mag drie trainingen op proef meedoen. In de club worden alle disciplines 
beoefend: lopen, springen, werpen, ... .  

Opgelet: men is pas verzekerd als alle aansluitingsmodaliteiten vervuld zijn, d.w.z.:  
- aansluitingsblad (te verkrijgen in clubhuis) ingevuld en ondertekend (eventueel ook ouders) afgeven in clubhuis of via trainer 
- lidgeld betalen: enkel via rekeningnummer BE04 0682 1392 4231 ("lidgeld 2017-2018 + naam atleet of atlete") of tijdens de 
inschrijvingsmomenten in de clubhuis te Lokeren. 

 

Lidgeld 

 Kangoeroes, geboren in 2011 – 2012 = 100 EUR  

Benjamins, geboren in 2009 – 2010  
 Pupillen, geboren in 2007 – 2008 

Miniemen, geboren in 2005 – 2006 
Kadetten, geboren in 2003 – 2004 
Scholieren, geboren in 2001 – 2002  
Junioren, geboren in 1999 – 2000 
Senioren, geboren in 1998 en vroeger  
Masters, de dag dat men 35 jaar wordt = 180 EUR 

Joggers – minimum 18 jaar = 70 EUR 

 

Korting 

Vanaf 3 leden* (vergunning met borstnummer, jogger komt hier niet voor in aanmerking): 150euro per persoon  
Vanaf 4 leden* (vergunning met borstnummer, jogger komt hier niet voor in aanmerking):: 125euro per persoon   
* van hetzelfde gezin 

 

 



 

 

Trainingsdagen  

Zie website bij ‘Athletes training centre’ AVLO 

 

Clubuitrusting 

 De nieuwe clubuitrusting kan gepast worden bij het begin van het nieuwe seizoen. Bestellen en vragen 
berten.dv@gmail.com.  AVLO clubtruitje (voor wedstrijdatleten): zit inbegrepen in het lidgeld bij nieuwe atleten  

 

Contactpersonen  nieuwe leden  

Jeugdcoördinator kangoeroes, benjamins en pupillen: - sportief/administratief medewerker AVLOvzw : Berten De 
Vleeschauwer (berten.dv@gmail.com)  

Coördinatie miniemen – kadetten: Els Van den Bussche (els.van.den.bussche@gmail.com)  
Coördinatie scholieren en ouder: Karin Ydens (karin.ydens@gmail.com) 

  

Sportkledij  

JOMA-clubkledij kan besteld worden de eerste woensdag van elke maand in de kantine te Lokeren 

  

Informatiekanalen AVLO  

AVLO website: alle informatie over werking van de club, uitslagen van eigen organisaties, fotoreportages en dergelijke meer. 
www.avlo.be 

Facebook: zoals alles en iedereen zit ook AVLO op Facebook. Vind ik leuk!  

 


