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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 jaarkaart (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.

Toegang met een JAARKAART
Vanaf juniores t/m masters, en uitzonderlijk voor scholieren, kan er een jaarkaart besteld
worden. De aanvragen worden gebundeld door onze penningmeester Luc Rondas.
Een jaarkaart kost momenteel 84,00 €.
o De club komt tussen voor 48,00 €. De rest (36,00 €) wordt door de atleet betaald.
Het is aan te raden dat atleten en trainers zo vlug mogelijk hun aanvraag indienen.
o Vergeet echter niet om een pasfoto bij te voegen.
o De betaling (36,00 €) gebeurt bij voorkeur bij de aanvraag van de jaarkaart.
De kaarthouders dienen hun naam te vermelden in de map “Sportkaarthouders”, aan de
receptie aan de ingang van de topsporthal.
Zoals gesteld is deze kaart een jaar geldig en geeft tevens toegang tot de powerzaal. Een
atleet die geen gebruik maakt van de powerzaal hoeft geen kaart te kopen (zie hieronder).

Toegang op basis van BETALING per TRAINING
De cadetten en scholieren, op enkele uitzonderingen na, maken in principe geen gebruik van de
powerzaal, en hoeven dus geen jaarkaart te kopen om te trainen in de Topsporthal in Gent.
De atleten met ‘betaling per training’ dienen hun naam te vermelden op de ‘AS RIEME
aanwezigheidslijst’, aan de receptie aan de ingang van de topsporthal.
Een trainingsbeurt kost 2,40 €.
Op het einde van het indoorseizoen wordt een totaal afrekening naar AS Rieme gestuurd, die de
betaling regelt.
o 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.
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