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1 Algemeen 

• De indoor trainingsdagen voor de sprint- en meerkampgroep in de Topsporthal te Gent zijn op 

dinsdag of donderdag van 18u00 tot 20u30u, vanaf begin november tot eind februari. 

• De club voorziet een (beperkte) tegemoetkoming in de kosten: 

o Hetzij voor een deel van de kosten voor een jaarabonnement (geldig gedurende 1 jaar). 

o Hetzij voor een deel van de kosten indien de atleet  traint op basis van ‘betaling per 

training’, gedurende de betrokken wintermaanden. 

• De Topsporthal in Gent is uitgerust met een toegangscontrolesysteem. Dit houdt in dat elke 

atleet, trainer en toeschouwer over een badge moet beschikken om toegang te krijgen tot de 

accommodatie. 

o Deze badge, kostprijs 2,00 €, dient slechts eenmaal aangekocht te worden en kan steeds 

opnieuw ‘opgeladen’ worden. 

� Bij verlies dien je jouw badge zo snel mogelijk te laten deactiveren, en een nieuwe 

badge van 2,00 € aan te kopen. 

o De club zal de nodige badges bestellen en de vergoeding ervan op zich nemen. 

� Atleten die geregeld indoor trainen nemen een badge op atletennaam.  

• Gelieve tijdig de namen doorgeven aan de penningmeester (Luc Rondas). 

� De club reserveert een 5-tal badges op clubnaam, die kunnen gebruikt worden, 

door de trainer, voor atleten die slechts een paar maal indoor trainen. 

• Atleten van de groep, zonder naam badge, kunnen met deze badge toegang 

krijgen. 

o Alle atleten hebben toegang tot de piste en de krachtzaal onder de piste. 

� Enkel elite-atleten hebben toegang tot de nieuw geïnstalleerde krachtzaal. 

o Trainers krijgen, mits voorleggen van een geldige trainerskaart (VAT badge), een gratis 

jaarabonnement. De 2,00 € voor de badge wordt door de club (terug)betaald. 

� Een trainerskaart geeft evenwel geen recht om zelf te trainen in de 

accommodatie. 

o Bezoekers (ouders) kunnen gratis binnen met een ‘bezoekersbadge’. 

o De badges zijn verkrijgbaar aan het onthaal. Atleten die voor de eerste maal een badge 

komen afhalen dienen hun identiteitskaart mee te brengen. 
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2 Toegang met een JAARABONNEMENT 

• Een jaarabonnement kost 84,00 €. 

• De club komt tussen voor 48,00 €. De rest (36,00 €) wordt door de atleet betaald.  

o De betaling (36,00 €) gebeurt bij voorkeur bij de aanvraag van het jaarabonnement. 

• De aanvragen worden gebundeld door onze penningmeester (Luc Rondas). 

o  Het is aan te raden dat de betrokken atleten (en trainers) zo vlug mogelijk hun aanvraag 

indienen. Vergeet niet om een pasfoto bij te voegen. 

• Zoals gesteld is deze kaart een jaar geldig en geeft tevens toegang tot de krachtzaal onder de 

piste. 

3 Toegang op basis van BETALING per TRAINING 

• Een trainingsbeurt kost 2,40 €. 

• De club komt tussen voor maximaal 48 € per winterperiode (= 1 training/week). 

o De ‘rest’ wordt door de atleet aan de club betaald. De penningmeester stuurt een 

verzoek naar de betrokken atleten, met vermelding van het te betalen bedrag. 


