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CLUBAANSLUITING Seizoen 2023 

De jaarlijkse clubaansluiting bij de federatie loopt van 1 februari (of later) tot 31 januari. 
De clubaansluiting per seizoen bedraagt 150 €  

 

 

PRAKTISCH 

Je neemt contact op met Jord (jord@vgpf.be) voor het aansluiten van een nieuwe club. 
Je ontvangt een mail voor de activatie van je clubaccount op ons online platform CLEA. 
Je ontvangt een factuur voor aansluiting van je club bij de VGPF. 
Je club is succesvol aangesloten van zodra je clubaccount is geactiveerd en de ontvangen 
factuur betaald is. 
 
Je krijgt van de VGPF steeds een factuur voor elke aansluiting of inschrijving. 
 

CLUBAANSLUITING SPORTJAAR 2023 (1/2/23-31/1/24) 
Laattijdige aansluiting voor bestaande clubs (na 1 februari)   

€ 150 
€ 200 

BIJDRAGE PER CLUBLID SPORTJAAR 2023    
- competitie (sportverzekering & wedstrijddeelname) 
  Sporters en scheidsrechters  

€ 15.0 

- recreatie (sportverzekering) € 10.0 
Recreatieve sporters, trainers, helpers 
 
Promoprijs per recreatielid vanaf 60 leden (60 recreatie +competitie) 

 
 
€   4.5 

Promoprijs per recreatielid vanaf 100 leden (100 recreatie + competitie) €   3.0 
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Gewichtheffen en powerlifting bij de VGPF 
met wedstrijden onder internationaal erkende federaties  

 
De VGPF is aangesloten bij de overkoepelende internationale federaties (EPF/IPF/EWF/IWF) 
waarvan de resultaten erkend worden door het IOC/BOIC (Olympische Spelen gewichtheffen 
en World Games Powerlifting) 
 
Basisvoorwaarden om deel te nemen aan competities (powerlifting of gewichtheffen) 
georganiseerd door de VGPF/KBGV (of eventueel overkoepelende organisatie zoals 
EPF/IPF/EWF/IWF): 

- Minimaal 14 dagen vóór de wedstrijd moet de sporter door zijn aangesloten club als 
competitief lid worden aangesloten bij de VGPF  

- Minimaal 14 dagen vóór de wedstrijd moet de sporter een aansluitingsattest 
ondertekenen.  

- De sporter moet voor de deadline van de specifieke wedstrijd door zijn aangesloten 
sportclub worden ingeschreven 

 
VGPF – Clubs 

* Aantrekkelijke sportverzekering voor alle aangesloten clubleden  
De aangesloten clubleden zijn verzekerd via de sportverzekering van N.V. Arena - 

Nervierslaan 85/bus 2 - B-1040 Brussel 
* Vermelding op VGPF website en Facebookpagina als officiële club, zodat nieuwe leden 

hun weg vinden naar uw club 
* Mogelijkheid tot inrichting erkende wedstrijden 
* Mogelijkheid tot deelname erkende wedstrijden  

De uitnodigingen voor wedstrijden en de resultaten worden per mail toegestuurd.  Als 
aangesloten club bij een gesubsidieerde federatie zijn er in veel gemeentes/steden 
eveneens een subsidiemogelijkheden 

* Mogelijkheid tot deelname andere VGPF activiteiten zoals bijscholingen  
 
MEER INFO OP ONZE WEBSITE 

—> Club aansluiten : http://vgpf.be/VGPF/Clubs.html  
—> Leden aansluiten: http://vgpf.be/VGPF/Aansluiten.html  
—> Gebruik online platfrom (CLEA): https://vgpf.be/info-clea/  
—> Wedstrijdkalender : http://vgpf.be/VGPF/Wedstrijden.html  
—> Meer uitleg over gewichthefwedstrijden: http://vgpf.be/VGPF/Gewichtheffen.html  
—> Meer uitleg over powerliftingwedstrijden: http://vgpf.be/VGPF/Powerlifting.html  
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INFO AANSLUITING CLUBLEDEN KALENDERJAAR 2023 

Clubleden:  competitieleden en of recreatieve leden 
 
De leden van de aangesloten club zijn verzekerd via de sportverzekering van N.V. Arena  
 

Het is noodzakelijk om naam, adres, geslacht van de clubleden mee te delen  
De ledeninfo wordt bezorgd via het online platfrom: CLEA. 
 
Competitieleden 

 

Een competitievergunning powerlifting is van toepassing vanaf de dag dat de atleet 14 jaar wordt. 

Een competitievergunning gewichtheffen is van toepassing vanaf 1 januari in het jaar waarin de 

atleet 10 jaar wordt.  

 

De club moet zijn competitieleden jaarlijks een competitieformulier laten ondertekenen. (De VGPF 

kan eventueel opleggen om het aansluitingsformulier te combineren met een geschiktheidsattest 

voor sportbeoefening). 

Dit document kan door de atleet ondertekend worden via zijn atleet account in CLEA. Het zal pas 

mogelijk zijn om je atleet in te schrijven voor competities van zodra dit document ondertekend is. 

 

Bij een eerste inschrijving van een competitielid een kopie van de identiteitskaart bezorgen 

(controle nationaliteit en leeftijd). 

 

Anti-doping: http://vgpf.be/VGPF/Anti-Doping.html  
 
Elke competitiesporter, ook de niet elite sporter, kan verplicht worden tot een 

dopingcontrole en is dan ook verantwoordelijk om na te gaan of geneesmiddelen en 
voedingssupplementen geen stoffen bevatten die op de dopinglijst staat.  
 

De elitesporters zullen hun Whereabouts (verblijfsgegevens) moeten invullen zoals bepaald 

door de instantie die hun als elitesporter beschouwt (NADO en/of internationale federatie).  

De door NADO Vlaanderen beschouwde elitesporters zullen bij de start van het kalenderjaar 

(of op het moment dat ze elitesporter worden tijdens het lopende jaar) ook een verklaring 

op erewoord moeten ondertekenen dat ze op de hoogte zijn van de anti-dopingregels en dat 

ze zullen instaan voor de verbonden kosten van hun positieve doping controle. 

http://vgpf.be/VGPF/Anti-Doping.html

