Technico Kajak Club VZW
Aangesloten bij: PEDDELSPORT VLAANDEREN VZW
Nummer vereniging 67762002
Secretariaat Kattespoelstraat 31, 2340 Beerse
Email administratie@tkckajak.be
Bankrekening BE82 6468 1947 1168
Maatschappelijke zetel Stoktsestraat z/n, 2300 Turnhout
BTW nr. BE 0477 124 984

INLICHTINGENFICHE
Hoe kan men lid worden?
Wanneer u zich voor de eerste maal inschrijft in de vereniging
moeten er bepaalde zaken in orde gebracht worden:
• Invullen van het aansluitingsformulier(volledig!).
Dit formulier moet bezorgd worden aan de secretaris van de club.
• Het medisch attest dient u door uw huisarts in te laten
vullen, waarbij hij/zij bevestigt dat u medisch in orde
bent om sport te beoefenen. Dit attest moet eveneens aan de secretaris bezorgd worden.
• Betaling van het lidgeld.
Dit lidgeld bedraagt:
voor het eerste lid van het gezin: €80,00
voor het tweede lid van het gezin: €70,00
bijkomend lid van het gezin: €60,00
dient overgeschreven te worden op de volgende
rekening:
IBAN BE82 6468 1947 1168 BIC BNAGBEBB
Technico Kajak Club, Stoktsestraat z/n, 2300 Turnhout.
In het lidmaatschap is 1 ligplaats voor een privéboot
inbegrepen, voor elke bijkomende ligplaats wordt €20,00
extra gevraagd met een extra van 2 ligplaatsen per lid.
Bij een eerste inschrijving na 30 juni bedraagt het lidgeld
€65,00 en na 30 september €50,00.
U bent slechts verzekerd op het moment dat het lidgeld betaald is en alle administratieve
formaliteiten vervuld zijn. Secretaris: Tom Leenaerts, Kattespoelstraat 31, 2340 Beerse,
GSM 0478 84 69 15, e-mail: administratie@tkckajak.be

Wat krijgt men voor dit lidmaatschap?
Als lid van de TKC mag men het clubmateriaal gratis gebruiken.
De club beschikt over een ruim assortiment van kajaks, paddels en zwemvesten.
Op het gebied van kajaks kan men verschillende types gebruiken, startend vanaf de kajak voor
beginners tot de wedstrijdkajak.
Omkleedruimte en douches ter beschikking (in niet corona-tijden)
Ruime parkeergelegenheid.

Naast de begeleiding biedt de club
ook de mogelijkheid om deel te nemen aan recreatieve tochten in binnen- en buitenland, dit op vlak water,
op wild water en op zee. We nemen uiteraard ook deel aan tal van
wedstrijden. Daar wij als club aangesloten zijn bij Peddelsport Vlaanderen, zijn alle leden automatisch ook hierbij aangesloten, dat zorgt
voor de verzekering.
Indien u eigen materiaal hebt, kan u dit gratis in de club leggen op
de u toegewezen plaats.
De club verzorgt twee-maandelijks een clubinfo. Hierin lees je belangrijke info, interessante nieuwtjes, de kalender maar ook leuke
verslagen over tochten, wedstrijden en zoveel meer…
Recente en belangrijke info vind je steeds op de site:
www.tkckajak.be .
Na de sportieve activiteiten kan men op woensdag– en vrijdagavond steeds terecht in onze kantine waar u als lid een drankje kunt
nuttigen aan zeer democratische prijzen.
Indien je uw eigen boot in onze club hebt liggen, kan je een sleutel
krijgen van de botenloods, zo kan je op elk moment van de dag
een tochtje maken, rust verzekerd! (waarborg €20,00).
Wenst u nog meer info? Neem dan zeker een kijkje op onze website!
of mail uw vraag naar
administratie@tkckajak.be
Tot op het water…

