Koninklijke Atletiek Sport
Vereniging Oudenaarde vzw

Secretariaat :
Mevr. Els Balcaen
Hogerlucht 84
9600 RONSE
Tel 055/21 59 35

KASVO

Terrein :
Prins Leopoldstraat 89
9700 OUDENAARDE

Stamnummer 13

asvo@val.be

Aanvraag tot vergunning voor het atletiekseizoen 2018-2019
Familienaam : __________________________________ Voornaam : _______________________
Geslacht : D(ame) – H(eer) (schrap foute antwoord)
Geboortedatum : ____ / ____ / ________

Nationaliteit : _______________________

Geboorteplaats : _____________________________

Adres : Straat : __________________________________________________________ nr. ________
Postcode : ___________

Gemeente : ______________________________________________

Telefoon thuis : ______________________
Telefoon ouder1 : _____________________ (naam ouder1 : _______________________________)
Telefoon ouder2 : _____________________ (naam ouder2 : _______________________________)
Emailadres (jeugd)atleet : ____________________________________________________________
Emailadres ouder indien atleet <18 j : __________________________________________________
Reeds ingeschreven in seizoen 2017-2018? ja / nee (schrap foute antwoord)
Kangoeroe – (wedstrijd)atleet – jogger (schrap foute antwoorden)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verschuldigd lidgeld : € ________
OK-pas : ja / nee

(schrap foute antwoord)

Overschrijving : ja / nee (schrap foute antwoord)

datum : __________________

Waardebon ? nee / ja (bedrag : __________) (schrap foute antwoord en vul in zo nodig)
Nog andere gezinsleden aangesloten bij KASVO ? ja /nee

Hoeveel ? _______(jezelf niet inbegrepen)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.

3.

Dit is een aanvraag om lid te worden. Conform met de statuten beslist de Raad van Bestuur over elke aanvraag
tot lidmaatschap.
De aanvrager verklaart zich te schikken naar de richtlijnen van de Raad van Bestuur, de trainers en de afspraken
opgenomen in het intern huishoudelijk reglement van ASVO (dit reglement ligt ter inzage in het secretariaat
en is ook beschikbaar op de website www.kasvo.be).
Alle gegevens op dit document vermeld zijn bestemd voor intern gebruik door KASVO, de Vlaamse Atletiekliga
(VAL) en de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) in functie van de leden- en wedstrijdadministratie.
KASVO respecteert hierbij de privacywetgeving. Meer info hieromtrent is te vinden op de website
www.kasvo.be.

Datum : ___________________
Handtekening aanvrager :

Eventueel handtekening vader/moeder/voogd indien lid < 18j

