MINSTENS 16 VOORDELEN BIJ LIDMAATSCHAP-V.A.D.:
1. Aansluiting bij de W.VL.V.T.A.V. (federatie voor vrije sporters)  hiermee krijgt
men ALTIJD korting bij deelname aan wedstrijden binnen de federatie!
2. Vanaf een 2de lid in het gezin krijg je onmiddellijke korting bij aansluiting!
Een 2de lid en 3de lid betalen 30€, een 4de lid betaalt 20€ en een 5de lid betaalt
slechts €10.
3. Aansluiting bij SPORTA, die opnieuw een aantal voordelen inhoudt:
- Korting bij boeking van een Sportakamp
- 20% korting bij een groepsverblijf in Sporta – Tongerlo
- Voor de andere voordelen: neem een kijkje op www.sporta.be
4. Een degelijke verzekering via Sporta (verzekeringsmaatschappij = Ethias)
5. 6 maal per een jaar GRATIS het vernieuwde clubboekje “De Atleet” in
kleurendruk!
6. GRATIS deelname aan de VAD- pistemeeting.
7. GRATIS deelname aan de VAD-SPORTA-PARKLOOP.
8. €2,00 korting bij deelname aan de VAD- stratenloop.
9. €0,50 korting per nummer bij deelname aan een pistemeeting van de federatie.
10. 1 maal per maand een GRATIS deelname of een bijkomende korting bij deelname
aan een wedstrijd van de federatie voor vrije sporters.
11. Via het lidmaatschap kan men ook een groot deel van het lidmaatschap
terugkrijgen via het ziekenfonds. Korting hangt af van bij welk ziekenfonds je
bent, maar kan oplopen tot € 20,00 per lid!
12. De mogelijkheid om te kunnen trainen in groepsverband (ongeveer 90 trainingen
per jaar) .
13. Korting bij de aankoop van een 1ste clubtruitje (nieuwe leden en bij een eerste
aankoop). Momenteel betaal je slechts € 10,00 voor een wedstrijdsinglet!
14. Korting bij de aankoop van een 1ste clubtraining (nieuwe leden en bij een eerste
aankoop) of sweater, of regenvestje...

15. Kortingskaart bij SPORTLINE: 15% korting op loopschoenen en loopkledij - 10%
korting op vrijetijdskledij & schoenen.
16. Op het jaarlijkse clubfeestje worden verschillende prijzen uitgedeeld. Zo krijgen
alle clubkampioenen een VAD-waardebon van € 10 euro, anciënniteit wordt
beloond, provinciale kampioenen krijgen een geschenkje enz.
17. …

Andere occasionele kortingen worden aangekondigd via het clubboekje !

Conclusie:
Een lid dat regelmatig aan het VAD- programma deelneemt, verdient per jaar
zijn ledenbijdrage minstens DUBBEL terug! Dat betekent dat je dus GRATIS
bent aangesloten en eigenlijk nog eens je lidgeld surplus kan verdienen!

