TRAINEN IN DE TOPSPORTHAL TE GENT

Voor trainers:
Alle trainers aangesloten bij de VAT krijgen gratis toegang!
Trainers krijgen mits voorleggen van een geldige trainerskaart (VAT lidkaart) een gratis jaarabonnement
(Er is wel een eenmalige kost van €2,00 voor de badge). Een trainerskaart geeft evenwel geen recht om
zelf te trainen in de accommodatie.
Voor atleten:
Atleten dienen een badge aan te kopen om toegang te krijgen tot de topsporthal.
Uitzondering: de accommodatie is gratis toegankelijk voor Sport Vlaanderen elite-atleten. Voor atletiek
betekent dit dat alle VAL-atleten van de topsportschool, A, B, C en F-atleten gratis gebruik kunnen
maken van de accommodatie.
Belangrijk i.v.m. gebruik van de accommodatie:
Alle atleten hebben toegang tot de piste en de krachtzaal “clubs” op de oefenpiste.
Enkel elite-atleten hebben toegang tot de nieuw geïnstalleerde krachtzaal in het centrum en de
powerzaal (plateau’s en losse gewichten) op de oefenpiste. Zie ook
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-gent/ >
Topsporthal Vlaanderen.
Atleten die voor de eerste maal een badge komen afhalen dienen hun identiteitskaart mee te brengen.
Voor clubs:
Er is een optie om badges op naam van de club te kopen. Deze clubbadge kan je als club laten
gebruiken voor je atleten. Deze zijn bedoeld om wanneer een trainer komt trainen met een groep
atleten die zelf geen badge hebben. Alle atleten van de groep kunnen met deze ene badge toegang
krijgen.
Op het einde van de maand wordt het aantal beurten gefactureerd.
De club is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van deze kaarten. (Let dus op dat bij verlies zo
snel mogelijk de badge gedeactiveerd wordt!)
Er is ook de optie om voor atleten van de club een persoonlijke badge te kopen. Hiervoor stuurt de
club een lijst met namen naar Wim Van Belle (wim.vanbelle@sport.vlaanderen). Deze badges
worden na aanvraag gefactureerd aan de club.
Atleten kunnen deze badge op vertoon van hun identiteitskaart afhalen.
Tenslotte kan de club uiteraard ook 5- en/of 10- beurten kaarten kopen die aan atleten kunnen gegeven
worden.
Toeschouwers:
Ouders of andere geïnteresseerden die naar een training willen komen kijken kunnen aan het onthaal
terecht voor een gratis bezoekersbadge.
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TOPSPORTHAL GENT – INSTRUCTIES

Vanaf heden is de Topsporthal in Gent uitgerust met een toegangscontrolesysteem.
Dit houdt in dat elke atleet, trainer en toeschouwer over een badge zal moeten beschikken om toegang
te krijgen tot de accommodatie.

Badges - praktisch
De badges zijn verkrijgbaar aan het onthaal.
Tarief
€ 84
€ 2,40
€ 12
€ 24
€2
Deze badge dient slechts éénmaal aangekocht te worden en kan steeds
opnieuw ‘opgeladen’ worden.
Bij verlies dien je badge te laten deactiveren en een nieuwe badge van €2,00
aan te kopen.

Bij misbruik wordt de toegang onmiddellijk geblokkeerd.
Voor verdere praktische vragen over badges en het controletoegangssysteem kan je terecht bij
Wim Van Belle
Coördinatie en zaalverantwoordelijke Topsporthal
SPORT VLAANDEREN Gent
T +32 9 244 72 18
wim.vanbelle@sport.vlaanderen
Zuiderlaan 14, 9000 GENT
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Type
Jaarabonnement
1 beurt
5 beurten
10 beurten
Mifare badge

