
RECREAZW – het recreatieve joggingaanbod van Azw 

1. Azw een regionele atletiekclub met een competitief en recreatief aanbod. 

Atletiek Zuid West - AZW is eind van de jaren ’80 ontstaan uit de fusie van de vroegere 

atletiek-clubs WAC uit Waregem en SOBE AC uit Zwevegem, thans AZWe, Atletiek 

Zwevegem. 

De koepelvzw AZW  is aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL) en staat hoofdzakelijk in 

voor het algemene sportieve beleid en heeft aangesloten atleten zowel met competitie- als 

een recreatielicentie. 

AZW is in hoofdzaak een competitief ingestelde atletiekclub, toch is de laatste jaren ook de 

passende aandacht uitgegaan naar het recreatief sporten. 

Diegene die aangesloten zijn met een competitie licentie krijgen meermaals per week 

begeleide training in diverse atletiekdisciplines. AZW moedigt deelname aan officiële 

kompetities aan maar legt het momenteel niet op als verplichting. Bij de jeugdcategorieën 

(benjamins/pupillen/miniemen) legt AZW evenwel per seizoen een maximaal aantal atleten 

op per trainer. Alleen die jeugdatleten die in het voorbije seizoen aan minimaal 5 officiële 

competities deelnamen zijn zeker van heraansluiting. Competitiedeelname wordt daarnaast 

voor iedereen beloond met een financiële korting op het lidgeld en andere voordelen. De 

competitie atleten kunnen echter – voor zover niet storend - ook op een meer recreatieve 

wijze deelnemen aan de begeleide clubtrainingen. 

Voor de discipline “joggen” biedt de club een zeer laagdrempelig aanbod voor het recreatief 

lopen. In de afdeling Zwevegem is dit aanbod reeds  lang en vrij gestructureerd uitgebouwd. 

In de afdeling Waregem wordt vanaf 14 april tot 1 juli 2016 ook een test met een 

joggingaanbod voorzien. Dit aanbod wordt aangeboden onder RecreAZW. 

AZW organiseert via het VAL-aanbod – in samenwerking met de betrokken sportdiensten - 

eveneens lessenreeksen in jogging ( o.a. Start to Run) en dit in beide afdelingen. 

2. RecreAZW :  wie wat hoe ? 

RecreAZW is sportief de recreatieve afdeling van AZW. Het is dus géén aparte club. Aansluiten bij 

RecreAZW staat dus gelijk met aansluiten bij het recreatieve luik van AZW. 

Het is dus een onderdeel van de vzw AZW en valt onder de verantwoordelijkheid van deze vzw. 

Dit betekent dat de algemene afspraken binnen AZW en haar lokale afdelingen Atletiek Zwevegem 

(AZWe)/Waregem Atletiekclub (WAC) ook gelden voor RecreAZW.  

Het  gestructureerde recreatieve aanbod van RecreAZW is momenteel beperkt  tot lopen/joggen. 

3. RecreAZW-lidmaatschap : kostprijs  

Het jaarlidgeld wordt per atletiekseizoen door het AZW-bestuur vastgelegd. Een atletiekseizoen loopt 

van 1 november tot en met 31 oktober. 

Overzicht met de thans geldende lidgelden en betalingsinformatie  : zie dit document (ook terug te 

vinden op de op de AZW-website). Zie rubriek B. Recreatieve afdeling RecreAZW. 

http://www.azw.be/data/documenten/Aansluitingsvoorwaarden.pdf


4. RecreAZW-lidmaatschap : algemene voordelen 

Als lid van (Recre)AZW : 

- ben je aangesloten bij de VAL met een recreatieve licentie 

- ontvang je een recreantenlidkaart die je toelaat gratis gebruik te maken van de atletiekpistes 

in Waregem en Zwevegem op de specifiek vastgelegde momenten en zones (zie 5. hierna) ; 

deze kaart kan bij pistegebruik door de club of het gemeentebestuur opgevraagd worden 

- kan je bij de club een attest aanvragen waardoor je mogelijks van je mutualiteit een 

gedeeltelijke teruggave van het lidgeld kan bekomen 

- voor extra-trainingen kan je ook gratis lopen op het trimpad tijdens de andere door AZWe of 

WAC afgehuurde momenten. Extra-trainingen op de piste zelf tijdens de afgehuurde 

momenten kunnen uitzonderlijk ook gratis en beperkt,  doch enkel indien niet storend voor 

de AZW- competitie-trainingen en mits voorafgaand expliciet akkoord van de betrokken 

competitietrainers  

- ontvang je geen officieel borstnummer en kan je dus niet geregeld deelnemen aan de 

officiële wedstrijden van de VAL, LBFA, KBAB ;  maar voor losse deelnames kan je dit wel mits 

betalen van een daglicentie   

- ben je verzekerd tegen sportongevallen op de vastgelegde en andere trainingen en tijdens 

joggingwedstrijden conform de Ethias-voorwaarden (zie AZW en VAL-website) 

- kan je tijdens bovenstaande trainingsmomenten de ter beschikking gestelde kleedcabines en 

douches gebruiken 

 

5. Sportieve werking in Zwevegem (AZWe-Atletiek Zwevegem) - trainingsmogelijkheden 

De  algemeen omschreven voordelen van het RecreAZW-lidmaatschap (zie 4. hierboven) omvatten 

voor deze afdeling concreet en meer gedetailleerd : 

- Prioritair vastgelegd pistegebruik is mogelijk iedere donderdag vanaf 19.00 tot 20.00 (enige 

gebruiker piste) 

- Secundair vastgelegd pistegebruik is mogelijk iedere vrijdag vanaf 19.00 tot 20.00 voor zover 

het onmogelijk is te trainen op donderdagavond (training op beperkte zone in combinatie 

met prioritaire competitietrainingen mits voorafgaand akkoord van de competitietrainers) 

- Trimpadgebruik rond de piste is steeds mogelijk op donderdag- en vrijdagavond  vanaf 19.00 

tot 20.00 (met verlichting in de winterperiode) en op de andere AZW-trainingsuren 

- Eén begeleide training/week op donderdagavond of indien onmogelijk op vrijdagavond 

- Er wordt jaarlijks een getrouwheidslauwering voorzien voor de dames- en heren die het 

meest aan de trainingen deelgenomen hebben. 

 

6. Sportieve werking in Waregem (WAC-Waregem Atletiekclub) - trainingsmogelijkheden 

De  algemeen omschreven voordelen van het RecreAZW-lidmaatschap (zie 4. hierboven) omvatten 

voor deze afdeling concreet en meer gedetailleerd : 

- Prioritair vastgelegd pistegebruik mogelijk iedere donderdagavond vanaf 18u00 tot 20.00. 

Voorlopig enkel combinatie met jogging- en STR-gebruik, bij eventueel later 

combinatiegebruik is joggen enkel mogelijk in de buitenbanen en mits overleg met de 

betrokken competitietrainers. 

- Secundair vastgelegd pistegebruik mogelijk iedere zondagvoormiddag vanaf 10.00 tot 11.00. 

Bij combinatie met ander competitief trainingsgebruik van AZW is joggen enkel mogelijk in 

de buitenbanen en mits overleg met de betrokken trainers. 



- Trimpadgebruik buiten de piste/rond de voetbalterreinen alle dagen mogelijk (met 

verlichting op de geprogrammeerde uren). 

Deze regeling voor Waregem is een testregeling lopende tot en met 30 juni 2016. Na evaluatie 

wordt een definitieve regeling vastgelegd. 

 

 

 

 


