Ledenadministratie
Schalmei 24
6904 PZ Zevenaar
ledenadministratie@avdeliemers.nl

Voornaam: ……………………………………………..

Voorletters: …………………………..

Achternaam: ………………………………………………………………… Geboortedatum: …….. - …….. - ……………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………

Geslacht: M / V *

Postcode: …………………… Woonplaats: …………………………………………. Nationaliteit: ………………………….
Tel.nr.: (0…………)……………………….

Mobiel: 06 - …………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..
Invullen voor minderjarige leden:
Ouder/Verzorger 1

Ouder/Verzorger 2

Naam

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Tel.nr.

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Email

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Maak uw keuzes door de hokjes aan te kruizen (toelichting op achterzijde)
Kies een van de twee categorieën

 Baanatleet / Runningteam Liemers

De wedstrijdlicentie is verplicht voor baanatleten t/m junior C. Het

is een optie vanaf junior B. Kruis aan als licentie is gewenst.

 wedstrijdlicentie vanaf junior B, optioneel

Invullen voor beide
categorieën

Betaling contributie

Zijn er 3 of meer betalende gezinsleden lid?

 Loopgroep / Recreatief

Wedstrijdlicentie?
Alleen nodig voor officiële KNAU
wedstrijden.

 ja
 nee

 per jaar

 per kwartaal

 ja

 nee

Lid gemaakt door:
eenmalige korting van €10,-

Machtiging en ondertekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
1. AV de Liemers om doorlopende Euro-incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven wegens “Lidmaatschap/Contributie AV de Liemers”
2. uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van AV de
Liemers.
Een terugboeking van de Euro-incasso opdracht kan tot 8 weken na afschrijving bij uw bank ingediend worden.
Rekeningnummer (IBAN)………………………………………………………………… ………………………………………………………………..

................................................

Naam en paraaf train(st)er

......... - ...........- 20……

Handtekening ………..…………………………………...

Formulier inleveren bij de train(st)er

Ledenadministratie
Schalmei 24
6904 PZ Zevenaar
ledenadministratie@avdeliemers.nl

(plaats)

Naam en paraaf train(st)er

(datum)

(bij minderjarigen één van de ouders of verzorgers)

Formulier inleveren bij de train(st)er

Ledenadministratie
Schalmei 24
6904 PZ Zevenaar
ledenadministratie@avdeliemers.nl

E-mail gebruik
Via e-mail en de website wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging. Het e-mail
adres dat u aan ons verstrekt, blijft vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met derde partijen.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-. U wordt zowel lid van AV de Liemers als de Atletiekunie.
Als lid van AV de Liemers verklaart u zich te houden aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Zonder actieve leden (vrijwilligers) zal AV de Liemers, zoals bijna elke vereniging, niet kunnen bestaan. Wanneer je lid
wordt van AV de Liemers gaan we er vanuit dat je op verzoek van het bestuur of trainer af en toe wilt helpen bij de
organisatie van wedstrijden of andere activiteiten welke door de vereniging worden georganiseerd.

Contributiebepalingen
Naast de contributie wordt er een jaarlijkse Atletiekunie bijdrage en eventueel licentie geïnd. De Atletiekunie kosten
worden bij aanmelding voor het hele jaar geïnd. M.u.v. het vierde kwartaal, dan wordt alleen het vierde kwartaal
berekend. De contributie wordt naar keuze per kwartaal of per jaar via een automatische incasso geïnd.
• Kwartaalbetalingen m.b.t. contributie worden geïnd aan het begin van het desbetreffende kwartaal.
• De jaarbetaling m.b.t. contributie wordt geïnd begin januari.
• De Atletiekunie bijdrage en evt. licentie wordt geïnd begin januari voor het gehele jaar.
• Voor gezinnen is er een kortingsregeling, waarbij 10% korting op de contributie wordt verleend als er tenminste 3
betalende leden op één adres wonen.
• Als je een nieuw lid aanbrengt en dit vermeldt op het inschrijfformulier dan ontvang je €10,- korting op de
eerstvolgende contributie incasso. De korting geldt voor het bestaande lid en het nieuwe lid en is éénmalig per
inschrijving.
Incassant ID AV de Liemers: NL05ZZZ401209800000

Opzegtermijn
De opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 maand voor het einde van het kwartaal of kalenderjaar. De opzegging dient
schriftelijk of per e-mail te gebeuren t.a.v. de ledenadministratie.

CONTRIBUTIE vanaf 1-1-2019 in Euro’s

Betaalperiode :
KWARTAAL
JAAR

Betaling alleen per jaar
Atletiekunie
Licentie
(2019)
(2019)

Loopgroep/Recreanten/Wegatleet zonder licentie

34,50

130,00

17,20

Loopgroep/Recreanten/Wegatleet met licentie

34,50

130,00

17,20

Baanatleten (mini pupil)

t/m 7 jaar

28,50

106,00

15,05

Baanatleten (pupil)

8 t/m 11 jaar

35,50

134,00

15,05

8,15

Baanatleten (junior C/D)

12 t/m 15 jaar

39,50

150,00

15,90

14,50

Baanatleten (junior A/B)

16 t/m 19 jaar

44,50

170,00

15,90

14,50

Baanatleten (senior)

vanaf 20 jaar

46,50

178,00

17,20

23,20

Geboortejaar per 1 januari bepalend. Voorbeeld: op 2 augustus 12 jaar. Hele jaar junior D

Naam en paraaf train(st)er

Formulier inleveren bij de train(st)er

23,20

