VZW Harelbeekse KanoVereniging
ALGEMENE INFORMATIEFICHE
Hoe kan men lid worden?
Wanneer u zich voor de eerste maal inschrijft in
de vereniging moeten er bepaalde zaken in
orde gebracht worden1:
1. Invullen van het inschrijvingsformulier
(volledig!). Dit formulier moet bezorgd worden
aan de secretaris2 van de club.
2. Een medisch attest van uw huisarts, waarbij
hij bevestigt dat u medisch in orde bent om sport te
beoefenen. Dit attest moet eveneens aan de secretaris bezorgd worden.
3. Betaling van het lidgeld.
Dit lidgeld bedraagt:
- voor het eerste lid van het gezin: 85,00 EUR
- voor alle andere leden van het gezin·: 70,00 EUR
en dient overgeschreven te worden op de volgende rekening:
Europese overschrijving (IBAN en BIC)
BE17 0015 4231 1821
GEBABEBB
Harelbeekse Kanovereniging
Klinkaardstraat 40
8530 Harelbeke
In het lidmaatschap is 1 ligplaats voor een privéboot inbegrepen, voor elke bijkomende
ligplaats wordt 15,00 EUR extra lidgeld gevraagd.
Voor een eerste inschrijving wordt het lidgeld vanaf september verminderd tot 20,00 EUR +
5,00 EUR per nog te verlopen maand.
Wat krijgt men voor dit lidmaatschap?
Als lid van de HKV 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
vijf verschillende types gebruiken, startend vanaf de kajak voor beginners tot de
wedstrijdkajak. De leden krijgen binnen bepaalde uren begeleiding. De begeleiding is
opgesplitst in verschillende groepen, zodat zowel de beginner, de recreatieve vaarder en de
topsporter een begeleiding krijgt van onze verschillende gediplomeerde trainers.
1

U bent slechts verzekerd op het moment dat het lidgeld betaald is en alle administratieve formaliteiten vervuld
zijn.
2 Secretaris: Pieter Terryn, Pol. Gevangenenstraat 133, 8530 Harelbeke T. +32.56.21.06.75 M.
+32.473.98.47.41
E. secretariaat@harelbeeksekanovereniging.be

Naast de begeleiding biedt de club ook de mogelijkheid
om deel te nemen aan recreatieve tochten in binnenen buitenland, dit op vlak water, op wild water en op
zee. We nemen uiteraard ook deel aan tal van
wedstrijden. Als afwisseling zijn er georganiseerde
wandel- en fietstochten. Ieder jaar organiseert de club
een “novemberkamp” en een “Paaskamp”.
Daar wij als club aangesloten zijn bij het VKKF, de
Vlaamse Kano- & Kajak Federatie, zijn alle leden
automatisch ook aangesloten bij het VKKF, dat zorgt
voor de verzekering. Indien u eigen materiaal hebt, kan
u dit gratis in de club laten op de u toegewezen plaats.
De club verzorgt eveneens een clubblad. Dit wordt uitgegeven op het moment dat er
voldoende informatie en/of artikels verzameld zijn. De recentste nieuwtjes vindt u steeds op
de site: www.harelbeeksekanovereniging.be .
Na de sportieve activiteiten kan men steeds terecht in onze bar waar u als lid een drankje
kunt nuttigen aan zeer democratische prijzen. (cola: 1,00 EUR; pils 1,00 EUR…).
Openingsuren
De club is steeds open op de volgende dagen:
1. Woensdag vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur
2. Zondag vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur
Voor de jeugd zijn er nog extra trainingsdagen.
Hiervoor verwijzen we naar het trainingsschema of
jeugd@harelbeeksekanovereniging.be
Daarenboven mag ieder lid dat de leeftijd van
achttien jaar bereikt heeft een sleutel vragen,
indien in het bezit van een A-brevet kajak.
(borg:10,00 EUR).

Wenst u nog meer info?
Neem dan zeker een kijkje op onze website!

www.harelbeeksekanovereniging.be
Of mail uw vraag naar info@harelbeeksekanovereniging.be
Tot op het water…

