For English see below
Beste sporter,
Welkom bij G.S.T.T.V. Idéfix, één van de 49 sportverenigingen die aangesloten is
bij de ACLO. Nu je de contributie voor jouw vereniging hebt betaald ben je bijna
klaar om te gaan sporten. Om officieel te mogen sporten bij je vereniging, heb je
ook een ACLO-sportbewijs nodig. Op sporten zonder in het bezit te zijn van een
ACLO-sportbewijs staat een boete. Zo snel mogelijk een ACLO-sportbewijs kopen
dus!
Het ACLO-sportbewijs kost slechts €52,- en is één collegejaar geldig. Je kan je
ACLO-sportbewijs op verschillende manieren aanschaffen:
-

Bij de balie van het Sportcentrum.
Via iDEAL op onze website (www.aclosport.nl).

Op het moment dat het ACLO-sportbewijs is betaald, kan je meteen sporten. Zorg
wel dat je je collegekaart bij je hebt als je gaat sporten, want je collegekaart is je
ACLO-sportbewijs.
Met het ACLO-sportbewijs kan je niet alleen bij je vereniging sporten, maar ook
deelnemen aan het overige sportprogramma van de ACLO. Handig dus tijdens een
winter- of zomerstop.
Kijk op www.aclosport.nl voor meer informatie over de ACLO.
Veel plezier!
Namens het Dagelijks Bestuur van de ACLO,
Bart Dopper
Vicevoorzitter 2012-2013

Dear student,
Welcome to G.S.T.T.V. Idéfix, one of the 49 sports clubs affiliated with the ACLO.
After you’ve paid contribution to your sports club you’re almost ready to play
sports. To officially be allowed to play sports you also need an ACLO-sports card.
A fee has to be paid when playing sports without an ACLO-sports card. Therefore
it is very important to buy the ACLO-sports card as soon as possible!
The costs for an ACLO-sports card are only €52,- and the ACLO-sports card will be
valid for one academic year. There are two ways you can buy an ACLO-sports card:
-

At the Information desk of the Sports Centre.
By iDeal on our website (www.aclosport.nl/en), only possible with a Dutch
bank account.

Right after you paid for your ACLO-sports card you can play sports. Make sure to
always bring your student card, because your student card is your ACLO-sports
card.
With the ACLO-sports card, you can also play other sports besides that of your
sports club. A good way to stay fit during the winter or summer break!
Look for more information about the ACLO at www.aclosport.nl/en.
Enjoy!
On behalf of the Executive Board of the ACLO,
Bart Dopper
Vice-president 2012-2013

