
LUIK A  CLUB: PEGA 

AC PEGASUS LONDERZEEL,  Email: bestuur@acpegasus.be,  Web: www.acpegasus.be 

Vlaamse Atletiekliga VZW 
 

AANVRAAG VERGUNNING:  Vrouwen 

 Mannen 

 Recreant 

 Wedstrijdatleet 

 Start2Run 
 

Sportjaar 2022 – 2023  
Persoonlijke gegevens: 
Stamnummer (door de club in te vullen):  

Naam:   

Voornaam:   .............................................................. Nationaliteit: 

Geboorteplaats:   ...................................................... Geboortedatum:   

Straat + nr:   

Postcode:   ................................................................ Gemeente:   

Telefoon: Privé:   ............................................................ GSM: 

Email:   

Vorige atletiek club (2020-2021 en/of 2021-2022):                                                                      (Indien nieuw lid) 

Datum:    
  
Handtekening aanvrager:  Naam en handtekening secretaris:. 
 
 
 
 
Voor minderjarigen dient vader, moeder of voogd te ondertekenen. 
 
LUIK B 

HET PREVENTIEF SPORTMEDISCH ONDERZOEK 
Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek is voor het aanvragen van een vergunning bij de Vlaamse Atletiekliga niet 
verplicht 
Dit onderzoek wordt evenwel sterk aangeraden bij: 
- atleten die met hun sportcarrière beginnen 
- atleten die intensief aan competitieatletiek doen 
- mannelijke atleten ouder dan 40 jaar en vrouwelijk atleten ouder dan 50 jaar 
- atleten met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma, reuma,.. 
- atleten waar plotse dood met cardiale oorzaak in de familie voorkomt  
- iedereen die al dan niet bij inspanning last heeft van: 

• hartkloppingen: hard bonzend, onregelmatig, erg traag of snel kloppend hart, 

• pijn of beklemming op de borst 

• duizeligheid of bewustzijnsverlies 
- mensen met 2 of meer cardiovasculaire risicofactoren: 

roken / hoge bloeddruk / te veel cholesterol / verhoogd bloedsuikergehalte  
CONTACTEER UW HUISARTS VOOR MEER INFORMATIE 

1. De aanvrager verklaart de tekst onderaan, met betrekking tot het preventief sportmedisch onderzoek, gelezen te 
hebben. 

2. Alle (persoons)gegevens op dit document vermeld zijn bestemd voor intern gebruik door de club,  en de Vlaamse 
Atletiekliga (VAL) en de Koninklijke Atletiekbond (KBAB)in functie van de leden- en wedstrijdadministratie. 

3. Deze gegevens kunnen worden aangewend conform de ‘Privacy verklaring’ van de club, te vinden op: 
http://www.acpegasus.be/wordpress/?page_id=3241. 

4. De aanvrager verklaart kennis genomen te hebben van de ‘Privacy verklaring’ van de club. 
5. Elke aanvrager heeft recht tot inzage, conform de ‘Privacy verklaring’ van de club. 
6. Iedereen die zich aansluit bij PEGA onderschrijft de “Sportieve visie” en bepalingen i.v.m. “Ethisch sporten”, en leeft 

deze ook na." 

mailto:bestuur@acpegasus.be
http://www.acpegasus.be/
http://www.acpegasus.be/wordpress/?page_id=3241

