versie 2014

AANSLUITINGSFICHE
Bezorg dit formulier aan jouw federatieconsulent. De post- of ontvangstdatum van de fax of brief geldt als
aansluitingsdatum. Meer info over hoe je kan aansluiten bij Sporta-federatie staat in de infomap.

Vervaldag

Dit is het moment waarop je jaarlijks de heraansluiting begint
en de lidgelden betaalt. Je kan dit moment vrij kiezen en later
aanpassen in overleg met de provinciale consulent. De eerste
keer wordt een ‘pro rata’ berekening gemaakt van de lid
gelden tot aan de gewenste vervaldag.

CLUB

Naam sportclub

Naam sportinfrastructuur

Website

Plaats van activiteiten

postcode + gemeente
Lid andere federatie?
 Neen

Rekeningnummer

Gewenste vervaldag

Vb: turnclub ‘Fit’ sluit aan op 4 februari en kiest haar vervaldag op 1
oktober. Voor de eerste aansluiting betalen zij dus 8/12 van het jaar
tarief. Vanaf 1 oktober betalen ze dan jaarlijks het volledige
tarief.

Club e-mail

BE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _
01/
 Ja, deze:
Altijd eerste van de maand, zie infomap

Mijn club is een :
 Vzw

Sporttak(ken)

 Feitelijke vereniging
Stapt jouw club in een Sporta-competitie?  Neen
 Ja in deze:
Competitie + provincie

CONTACTPERSOON
Naam

Geslacht

Voornaam

Contactpersoon

Geboortedatum
__/__/____

Straat + huisnummer + busnummer
Dit is het briefwisselend lid van de club waar de federatie alle post, facturen, … naartoe mag sturen.
Telefoon

Nationaliteit

Postcode + gemeente

Gsm

E-mail

Ondergetekende voorzitter/secretaris vraagt om de vermelde club aan te sluiten bij Sporta-federatie vzw en wenst
daarvoor onderstaande methode te gebruiken om de club- en ledenadministratie te voeren (aankruisen wat past):

Website ‘LAP’

Hiermee kies je voor de eenvoudigste en goedkoopste oplossing en kan je al jouw club- en ledengegevens van thuis
uit beheren via het gebruiksvriendelijke LedenAdministratieProgramma ‘LAP’. Om de ‘schrijfcode’ aan te vragen
stuur je de gebruiksovereenkomst ondertekend naar jouw
consulent. ‘LAP’ is een volstrekt veilige webtoepassing
met tal van interessante functionaliteiten die jouw clubadministratie aanzienlijk zullen vereenvoudigen.

 Website ‘LAP’: de eenvoudigste en goedkoopste oplossing. Stuur de ondertekende gebruiksovereenkomst (achterzijde) voor het ledenadministratieprogramma ‘LAP’ zeker mee terug.
 E-mail: 15% administratieve meerkost - uitsluitend met Sporta-Excelbestand.
 Post/fax: 15% administratieve meerkost - uitsluitend met Sporta-invulformulieren.
Datum + Handtekening voorzitter/secretaris

Sporta-federatie vzw

Boomgaardstraat 22 bus 50 - 2600 Berchem
T. 03 286 58 60 - F. 03 286 58 09 E. federatie@sporta.be
www.sporta.be/federatie

Vergeet je handtekening niet!
E-mail

Kruis je deze optie aan, dan dien je alle club- en
ledengegevens door te mailen in het door Sporta
aangeleverde excel-bestand. Sporta voert die in het
LedenAdministratieProgramma ‘LAP’ en je betaalt een
administratieve meerkost van 15%. Clubs met meer dan
100 leden betalen geen administratieve meerkost op
voorwaarde dat ze hun clubkalender beheren via ‘LAP’. In
dat geval stuur je de gebruiksovereenkomst ondertekend
terug om de ‘schrijfcode’ voor LAP te krijgen.

Post/Fax

Hier kies je voor de aloude methode, waarbij clubbestuurders hun cluben ledengegevens per post of fax doorsturen. Ook hiervoor rekenen we
15% administratieve meerkost voor aan. Enkel de invulformulieren die
Sporta aanreikt zijn geldig. Deze werkwijze is uiteraard veel omslachtiger
en kan voor vertraging zorgen. Daarom hopen wij jou te overtuigen van
het gebruiksgemak van ‘LAP’ door sowieso de ‘leescode’ te bezorgen,
waarmee je jouw clubsituatie online kan opvolgen. Desgewenst kan je
de gebruiksovereenkomst nadien alsnog ondertekend opsturen om de
‘schrijfcode’ aan te vragen en zo de administratieve meerkost uit te sparen.

