INSCHRIJF FORMULIER
ATLETIEK 2022
opgericht 20 april 1920

Voorwaarden
Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier akkoord te gaan met de
hieronder vermelde condities.
1)

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00.

2)

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar).

3)

Men is "verplicht" de contributie automatisch te betalen en dient hiervoor de
vereniging te machtigen door het machtigingsformulier volledig in te vullen en te
ondertekenen. Indien men NIET automatisch wenst te gaan betalen, dan wordt
het contributiebedrag met (maximaal) € 12,00 administratiekosten verhoogd.

4)

Het inschrijfgeld en de contributie is men bij vooruitbetaling verschuldigd en de
contributies worden per kalenderjaar vastgesteld.

5)

Men is “verplicht” zich positief op te stellen wanneer het verenigingsmatig nodig
wordt geacht hand en spandiensten te verrichten.

6)

Opzeggen kan alleen schriftelijk via de ledenadministratie
(ledenadministratie@avflakkee.nl). Indien de opzegging uiterlijk op 15 maart,
15 juni, 15 september of 15 november in het bezit is van de ledenadministratie,
dan eindigt het lidmaatschap aan het einde van het betreffende kwartaal. Bij
latere opzegging eindigt het lidmaatschap aan het eind van het volgende
kwartaal. De afdracht aan de atletiekunie is verschuldigd voor het gehele jaar.
De kosten van de wedstrijdlicentie voor masters en senioren worden aan het
begin van het verenigingsjaar geïncasseerd.

7)

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden wanneer al de in uw
bezit zijnde eigendommen van de vereniging in goede staat zijn ingeleverd en
wanneer al de financiële verplichtingen jegens de vereniging zijn nagekomen.

Handtekening van het lid, ouder of voogd : ______________________________
(ook handtekening achterzijde)

Benodigdheden om lid te worden
1)

U dient 2 keer uw handtekening te plaatsen;

1) Akkoord met voorwaarden
2) De machtiging

2)

Ingevuld dan alles inleveren via de trainer/coördinator van je loopgroep of bij :
Corry Wilbrink, Ledenadministratie AV Flakkee
Hobbemastraat 18, 3241 AD Middelharnis.
Email:ledenadministratie@avflakkee.nl tel. 0187-489556

In te vullen gegevens van het nieuwe lid
Datum ingang lidmaatschap : _____________________
Familienaam :

_______________________________________________________

Voornamen voluit :_____________________________________________ Geslacht : M / V
Geboortedatum : ___________________ Geboorteplaats : _________________________________
Adres :

________________________________________Telefoon :____________________

Postcode

_____________ Woonplaats ____________________________________________

Roepnaam :

___________________ Wedstrijdlicentie : JA / NEE (jeugd automatisch met licentie)

E-mailadres : _________________________eventueel e-mailadres ouder:__________________

Het lidmaatschap loopt, zonder opzegging volgens vermelde voorwaarden, automatisch door.
Lees hiervoor goed de voorwaarden! (zie voorzijde)

Overzicht CONTRIBUTIES 2022
Met licentie

Zonder licentie

Masters (M/V)
Senioren (M/V)

geboren in 1987 en eerder
geboren in 2002 en eerder

€ 141,45
€ 141,45

€ 116,40
€ 116,40

Junioren A (M/V)
Junioren B (M/V)
Junioren C (M/V)
Junioren D (M/V)

geboren in 2003 en 2004
geboren in 2005 en 2006
geboren in 2007 en 2008
geboren in 2009 en 2010

€
€
€
€

111,60
111,60
111,60
111,60

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Pupillen A2 (M/V)
Pupillen A1 (M/V)
Pupillen B (M/V)
Pupillen C (M/V)
Mini-pupillen A (M/V)

geboren in 2011
geboren in 2012
geboren in 2013
geboren in 2014
geboren in 2015 en later

€
€
€
€
€

102,60
102,60
102,60
102,60
102,60

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Rustend lid

€

51,00

Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de vereniging
M.S.V. & A.V. Flakkee om van zijn/haar onderstaande rekening bedragen af te schrijven
wegens verschuldigde contributie (en éénmalig inschrijfgeld).

O per jaar

O per kwartaal

IBAN-nummer Bankrekening

______________________________

Rekening staat ten name van

______________________________

Aldus naar waarheid ingevuld
Datum ______________
Handtekening

______________________________
(ook handtekening voorzijde)

