WIE ZIJN WIJ
SamAc-Sport is de sportafdeling van
SamAc, een vereniging die zich richt tot iedereen
met pit en zijn vrije tijd op een actieve manier wil
doorbrengen.
Via SamAc-Sport organiseren we sportactiviteiten
voor jong en oud.
Voor ons is sport meer dan een doel op zich.

Sport en beweging zijn een middel om mensen
samen te brengen en de samenhorigheid in de
maatschappij te vergroten.
SamAc-sport is lid van S-Sport // Recreas vzw, een
door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde
Vlaamse sportfederatie.

VOORDELEN
Korting bij deelname aan onze
activiteiten.
Verzekering tijdens
sportactiviteiten.
Terugbetaling
sportlidmaatschap (via
mutualiteit 1x per jaar).
Toegang tot ledenmodule mijn
samac.
Ledenmagazine SAMEN.

ACTIVITEITEN
SamAc-Sport heeft een ruim aanbod aan
sportactiviteiten.
Een aanbod waarin ontspanning en gezelligheid hand in
hand gaan, waarin jong en oud elkaar kunnen ontmoeten
en waarin verleden en toekomst naadloos in elkaar
overgaan.
Een overzicht van onze activiteiten kan je steeds
terugvinden op onze website www.samac.be

GOED VERZEKERD
Met onze sportverzekering ben je zowel
in binnen- als buitenland verzekerd voor
quasi alle sporten*. Naast de voordeligste
verzekering krijg je ook de beste
ondersteuning.
Aangesloten leden zijn tijdens onze
activiteiten verzekerd tegen: burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen.

LID WORDEN
Het lidmaatschap van SamAc-Sport
bedraagt 15 euro. Ben je al lid van
SamAc ?
Dan bedraagt je lidmaatschap bij SamAcSport maar 3 euro per jaar.
Wist je dat veel mutualiteiten het lidgeld
voor een sportclub terugbetalen?
Bij inschrijving ontvang je een attest dat
je kan voorleggen aan je mutualiteit.
Zo ontvang je je lidgeld van SamAc-Sport
terug. (indien voorzien als voordeel bij je
ziekenfonds)

Lid worden van SamAc-Sport kan snel en
eenvoudig via www.samac.be
Klik op 'lid worden'.
Vul alle gevraagde gegevens in.
Klik op 'ik ben geen robot' en
beantwoord de vraag.
Druk op 'verzenden'.
Je ontvangt onze bevestiging, je
gegevens voor mijn samac, je bon voor
je welkomstgeschenk en het te betalen
factuur.

SAMAC-SPORT
SamAc-Sport is de sportafdeling van SamAc, een vereniging die zich richt
tot iedereen met pit en zijn vrije tijd op een actieve manier wil
doorbrengen.
Via SamAc-Sport organiseren we sportactiviteiten voor jong en oud. Voor
ons is sport meer dan een doel op zich.
Sport en beweging zijn een middel om mensen samen te brengen en de
samenhorigheid in de maatschappij te vergroten.
INFO : www.samac.be

VOOR GEZONDE
EN ONTSPANNENDE
SPORTBEOEFENING.
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