Secretariaat: Arie van der Lee
Collendoorn 27
8103 RH RAALTE
(0572) 36 11 84
secretariaat@avsalland.nl

Accommodatie: Sportpark Ramele
Hammerweg 8f
8101 NE RAALTE
info@avsalland.nl

INSCHRIJFFORMULIER AV SALLAND
Naam*:

Voorletters*: Roepnaam*:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Geboortedatum*:

m/v*

Telefoon*:

Emailadres*:

(bij leden onder de 18 jaar het e- mail van de ouders/ verzorgers)

Meldt zich aan voor*:
Ο

baanatletiek (pupillen/junioren/senioren/masters)

Ο

wegatletiek

Ο
Ο

met wedstrijdlicentie
zonder wedstrijdlicentie

Ο

sportief wandelen

Ο
Ο
Ο

dinsdag
vrijdag
dinsdag en vrijdag

De contributie wordt maandelijks afgeschreven en bedraagt momenteel (per maand):
Pupillen:
Junioren:
Senioren:
Loopgroep:
RCL KNAU leden:
Sportief wandelen:

€ 9,95
€ 11,00
€ 12,60
€ 16,10
€ 4,00
€ 8,45

met licentie € 18,10
2x per week: € 11,00

De inschrijfkosten bedragen € 10 en worden bij de 1e contributie-inning eenmalig afgeschreven.
Voor de pupillen, junioren en senioren (baanatletiek) vragen we een wedstrijdlicentie aan. Indien
u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u ons dit schriftelijk te laten weten.
Aanmeldingen en afmeldingen via de ledenadministratie: ledenadministratie@avsalland.nl
6/15

Automatische Incasso Contributie AV Salland
Ondergetekende machtigt hierbij Atletiekvereniging Salland om gedurende zijn/haar
lidmaatschap maandelijks de contributie van zijn/haar bank- of girorekening af te schrijven.
De hoogte van de contributie wordt bepaald op de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke
ieder jaar in mei plaatsvindt.
Wil je niet langer lid blijven van Atletiekvereniging Salland geef dit dan uiterlijk 1 maand van te
voren schriftelijk of per mail door aan de ledenadministratie van AV Salland:
ledenadministratie@avsalland.nl.
Met die opzegging wordt tegelijkertijd dit machtigingsformulier ongeldig en zal de contributie
vanaf dat moment niet meer worden afgeschreven.
De weigeringsperiode van deze incasso is 30 dagen. Indien je het niet eens bent met een
afschrijving bestaat de mogelijkheid om deze zonder opgave van redenen te weigeren. Geef in
dat geval binnen 30 dagen je eigen bank opdracht de incasso ongedaan te maken.

Naam (nieuw lid)
IBAN rekeningnummer :*

Datum:*
Handtekening ouder/ verzorger jeugdlid*:

Handtekening seniorlid*:

*Verplichte velden
Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u akkoord met de registratie van uw
persoonsgegevens in het ledenbestand van AV Salland.

Atletiekvereniging Salland

AV Salland bewaart en bewerkt deze gegevens enkel en alleen voor communicatie met leden.

2

Voor informatie betreffende privacy beleid AV Salland zie onze website avsalland.nl onder informatie
/ privacy (http://avsalland.nl/?page_id=4022 ).
Een vereniging maken wij, alle leden, samen met elkaar. We verwachten dan ook dat nieuwe
leden (of bij jeugd hun ouders) wat taken op zich willen nemen.

Atletiekvereniging Salland, atletiekunienummer 21457
KvK nummer: 5063489, Bankgegevens: NL36RABO0142967319

