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Feedback info-avond 

Bedankt voor de massale opkomst. Zoals jullie vrijdagavond gemerkt 
hebben staan er een aantal ingrijpende veranderingen op de touw. 

 opsplitsing recreatief versus competitief (zwemmen) 

 herschikking niveaus & trainingsuren 

 bijsturing high performance project 

Om de ongemakken bij de opstart van het nieuw seizoen zoveel 
mogelijk te reduceren vind je hieronder tekst en uitleg. 

Lidmaatschap seizoen 2015 

Om zo snel mogelijk tot de meest efficiënte  groepsindeling te 
kunnen komen moeten we in de eerste plaats een zicht hebben op 
het aantal leden in de jeugdwerking. Wie blijft er aan boord? Wie 
maakt de overstap van de triatlonschool (geboortejaar 2003 kan 
kiezen tussen triatlonschool of jeugdwerking) naar de jeugdwerking? 
Wie komt er nieuw bij? Kies je voor het recreatief of competitief 
aanbod? Kies je enkel voor duatlon? Allemaal vragen waarop we 
graag snel antwoord zouden krijgen. 
  
Procedure aansluiting 

1. Bevestig via stefaan.depaepe@triathlon.be zo snel 

mogelijk uw inschrijving voor de jeugdwerking (seizoen 
2015). Maak ook uw keuze voor recreatief,competitief of 
duatlon kenbaar. 

2. Stort uw lidgeld & verzekeringsbijdrage op de No Limit 

rekening: BE88 4629 1785 7141 De tarieven vind je hier 
terug. 

3. Breng via de online module uw aansluiting bij de federatie in 
orde. Dit zal pas mogelijk zijn vanaf maandag 20 
oktober 2014. Heb je vragen of problemen bij uw digitale 
ingave, contacteer gerust Hilde Douven (0497/587997). 

Recreatieve aansluiting: geen verplichtingen qua 
wedstrijdparticipatie. 
  
Competitieve aansluiting: minimum voorwaarden qua 
wedstrijdparticipatie: 

 jeugd C & B: 3 wedstrijden (zwemlopen, duatlons en 
triatlons) waaronder minimum 1 jeugdtriatlon 

 jeugd A & junioren: 3 wedstrijden (duatlons & triatlons) 
waaronder minimum 1 jeugdtriatlon 

High performance project 

Atleten die van mening zijn dat ze in aanmerking komen voor het HP 
project en bereid zijn om te voldoen aan de vooropgestelde 
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voorwaarden laten best zo snel mogelijk via 
stefaan.depaepe@triathlon.be hun interesse weten.  
  
Uw aanvraag zal in dit geval zo snel mogelijk aan de 
selectiecommissie ter goedkeuring worden voorgelegd. De 
prestatienormen voor het zwemmen (200 m) en lopen (1500 m) vind 
je in dit VTDL document terug.  

Medewerkers gezocht. 

Het bestuur wil om de werking te versterken en de transparantie te 
verhogen de volgende werkgroepen en adviesorganen opstarten: 

 Werkgroep clubactiviteiten (stages, clubfeest,...) 

 Werkgroep events (zwemloop, No Limit Triatlon, 

clubkampioenschap en feesteloop) 

 Atletencommissie ( één vertegenwoordiger per doelgroep: 

triatlonschool, jeugd, HP, sprint & OD afstand en de LD 
afstand) 

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur doorgeven via 
stefaan.depaepe@triathlon.be 
  
  
   
Mvg 
  
  
Depaepe Stefaan 
0497/587997 
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