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Vergunningsaanvraag sportjaar 2018-2019 
 

 

HEREN / DAMES (*) - Wedstrijdatleet / Recreant (*)(**) 
 
 

Naam + voornaam : ….....…………………………………… Nationaliteit : ..………………. 
 
Geboorteplaats : ……….…………………………………….. Geboortedatum :  …………... 
 
Adres : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode : ……………... Gemeente : ……………………………………………..…………... 
 
Telefoon : ..….……………………..……..  
 
GSM 1 : ..….……….……………..…….. GSM 2 : ..….……….……………..…….. 
 
Email lid : ………………………………………………………………………. 
 
Email ouder : ….………………………………………………………………. 
 

 De aanvrager verklaart kennisgenomen te hebben van de Statuten van onze club zoals terug te vinden  op de clubwebsite 

www.duff.be alsook van de tekst met betrekking tot het preventief sportmedisch onderzoek op de achterzijde van dit document. 

 De ondertekening van deze vergunningsaanvraag impliceert het akkoord van de aanvrager met het Huishoudelijk Reglement, 

eveneens terug te vinden op onze website. 

 Alle persoonsgegevens op dit document vermeld zijn samen met het opgegeven adres louter bestemd in functie van de leden- en 

de wedstrijdadministratie en het verder gebruik  conform de Privacyverklaring terug te vinden op de websites van de Vlaamse 

Atletiekliga (VAL – www.atletiek.be) en de Koninklijke Atletiek Club Duffel (K.A.C. Duffel – www.duff.be).  

 Ieder lid heeft gratis toegang tot zijn gegevens indien hij zijn identiteit bewijst. Hij heeft recht tot correctie of zelfs verwijdering 

van zijn gegevens uit de bestanden voor zover deze de werking waarvoor deze gegevens gebruikt worden niet in het gedrang 
brengt. 

 
Datum : ………………………………………………. 
 
Handtekening aanvrager      Naam en handtekening Secretaris 
 
 
 
 
 
 
Voor minderjarige dient vader, moeder Simonne MOONS 
of voogd te ondertekenen Secretaris K.A.C. Duffel 
 

(*) Doorhalen wat niet past OF omcirkel uw keuze. 

(**) Men kan zich pas aansluiten als recreant vanaf de categorie junior, daarvoor is men sowieso steeds wedstrijdatleet en wordt 

er steeds een wedstrijdnummer toegekend.
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Het preventief sportmedisch 

onderzoek 

 

Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek is voor het aanvragen 

van een vergunning bij de Vlaamse Atletiekiga niet verplicht. 

Dit onderzoek wordt evenwel sterk aangeraden bij: 

- atleten die met hun sportcarrière beginnen, 

- atleten die intensief aan competitieatletiek doen, 

- mannelijke atleten ouder dan 40 jaar en vrouwelijke atleten ouder 

dan 50 jaar, 

- atleten met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma, 

reuma, …, 

- atleten waar plotse dood met cardiale oorzaak in de familie 

voorkomt, 

- iedereen die al dan niet bij inspanning last heeft van: 

 hartkloppingen: bonzend, onregelmatig, erg traag of snel 

kloppend hart, 

 pijn of beklemming in de borst, 

 duizeligheid of bewustzijnsverlies, 

- mensen met 2 of meer cardiovasculaire risicofactoren 

 roken, 

 hoge bloeddruk, 

 te veel cholesterol, 

 verhoogd bloedsuikergehalte. 

 

 

Contacteer uw huisarts of onze clubarts Dr. Claire Sneyers 
voor meer informatie 

 


