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RICHTLIJNEN AANSLUITING AC LYRA SEIZOEN 2020-2021 
Vanaf dit seizoen gooit AC Lyra het over een andere boeg voor de inschrijving van zijn leden. De aansluiting en inschrijving 
voor het nieuwe seizoen 2020-2021 zal digitaal verwerkt worden in 2 fases. Hieronder treft u de uitleg aan.  
OPGELET: IEDEREEN DIENT DIT DIGITALE FORMULIER IN TE VULLEN, ook bestaande leden !!! 
Hebt u verder nog vragen of opmerkingen, aarzel niet contact op te nemen met secretaris Ken Follens, 
ken.follens@aclyra.com 
 

NIEUWE LEDEN 
Indien je je voor het eerst wenst aan te sluiten, vragen we al je gegevens in te vullen via het digitale formulier: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF8-FaykiQwDT2rdnqyjL4OXW5F1kegepHbDxmvDAD4tMPqQ/viewform  

We vragen dat je dit zo snel mogelijk doet nadat je besloten hebt aan te sluiten bij onze vereniging en liefst voor  
01-10-2020. 

Als alles verwerkt is, zal je per mail een uitnodiging krijgen om het lidgeld te betalen. Hieronder treft u een schema aan 
van de gevraagde lidgelden, afhankelijk van het instapmoment. 
We vragen dat u het lidgeld zo snel mogelijk stort en dit uiterlijk de week na ontvangst van de uitnodiging tot betaling. 

Als alle formaliteiten zijn vervuld, ontvangt u een borstnummer van de Federatie voor wedstrijdatleten en de joggers 
(vanaf 18 jaar) ontvangen een jogkaartje als bewijs van aansluiting.  

OPGELET: bij meerdere gezinsleden is een korting voorzien (zie tabel) 

BESTAANDE LEDEN 
Ook de reeds aangesloten leden dienen het digitale formulier aan te vullen zodat we jullie gegevens kunnen verifiëren en 
opslaan onder het ledenbestand. Graag hierbij de link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF8-FaykiQwDT2rdnqyjL4OXW5F1kegepHbDxmvDAD4tMPqQ/viewform 

We vragen dat je dit zo snel mogelijk doet nadat je besloten hebt lid te blijven van onze vereniging en liefst voor  
01-10-2020. 

Als alles verwerkt is, zal je per mail een uitnodiging krijgen om het lidgeld te betalen. Hieronder treft u een schema aan 
van de gevraagde lidgelden. We vragen dat u het lidgeld zo snel mogelijk stort en dit uiterlijk de week na ontvangst van de 
uitnodiging tot betaling. Kortingen worden hierbij ook verrekend. 

Omwille van de corona-ongemakken en de gemiste trainingen, heeft het bestuur beslist dat de bestaande leden een 
voucher zullen ontvangen voor verbruik in de cafetaria van de club.  

 

Aansluitingsperiode Sept-Dec Jan-Mrt Apr-Jun Jul-Aug 

Lidmaatschap (1e gezinslid) € 140 € 110 € 80 € 50 

Lidmaatschap (2e gezinslid) € 130 € 100 € 70 € 40 

Lidmaatschap (3e gezinslid) € 120 € 90 € 60 € 40 

Jogger (vanaf 18 jaar) € 70 € 60 € 50 € 40 

G-atleet € 70 € 60 € 50 € 40 

Korting UIT-PAS kansentarief1  - € 25 - € 15 - € 10 - € 5 

Korting UIT-PAS kansentarief1 Jog/G-atl. - € 15 - € 10 - € 5 - € 5 
 

                                                 
1 Deze uitpassen herken je aan het voorlaatste cijfer welke een 1 (één) betreft. 

 

mailto:ken.follens@aclyra.com
mailto:ken.follens@aclyra.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF8-FaykiQwDT2rdnqyjL4OXW5F1kegepHbDxmvDAD4tMPqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF8-FaykiQwDT2rdnqyjL4OXW5F1kegepHbDxmvDAD4tMPqQ/viewform

