ATLETIEK LEUDAL

AANMELDINGSFORMULIER 2021
Achternaam

:……………………….……………………………..

Voorletters

:………………………………………………………

Roepnaam

:………………………………………………………

Geslacht

:

Categorie

Club
contributie
(per jaar)

AU basis
contributie
(per jaar)

wedstrijd
licentie
(per jaar)

Pupillen (t/m 11 jr)

107,85 €

15,90 €

8,60 €

Junioren (t/m 19 jr)

114,50 €

16,80 €

15,30 €

Senioren

147,50 €

18,15 €

24,50 €

Geboortedatum: …………………………………………………….

Sportief Wandelen

103,50 €

18,15 €

Adres

Zonder trainingen

60,00 €

18,15 €

0 man

0 vrouw

: …………………………………………………….

Eenmalige inschrijfkosten Atletiekunie

verrekend
in de club
contributie

8,00 €

Details over de contributies staan op de website

Postcode

: ……………….

Woonplaats

: ………………………………..………………………..

Telefoonnummer: ………………………………………………….
Emailadres

: ……………………………………………………

IBAN-nummer : ……………………………………………………
Wedstrijdlicentie*: 0 ja

0 nee

Categorie: ……………………

*Wordt voor "pupillen" altijd aangevraagd en in rekening gebracht. (€ 8,60 / jaar)

Ingangsdatum lidmaatschap: …………………………….2021 (datum ná de eerste gratis maand)
Toestemming ouders voor verwerking persoonsgegevens
+ publicatie foto’s op website kinderen onder 16 jaar handtekening: ……………………………………… Datum ………………….2021
Wilt u eventuele bijzonderheden over bv. gezondheid, doorgeven aan uw trainer, zodat er rekening mee kan worden gehouden

De contributie wordt per automatische giro/bankincasso bij vooruitbetaling voldaan.
De contributie wordt voldaan per:
0 jaar
0 halfjaar

0 kwartaal

Als een lid het lidmaatschap wil beëindigen, dan dient hij/zij schriftelijk bij de secretaris op te zeggen tegen het einde van
de halfjaarlijkse periode eindigend op 30 juni dan wel 31 december en met inachtneming van een opzegtermijn van
minimaal zes weken, anders vindt een automatische verlenging tot het eind van het volgende halfjaar plaats. U bent pas
uitgeschreven indien u een bevestiging hebt ontvangen! AU bondsbijdrage en wedstrijdlicentiekosten blijven voor het
gehele kalenderjaar verschuldigd.
Handtekening**

**Indien het lid minderjarig is, dient één der ouders, of de
wettig verantwoordelijke dit formulier te ondertekenen.
** Voor volwassenen; toestemming voor verwerking van
persoonsgegevens conform de Privacy Verklaring Atletiek
Leudal en publicatie van foto’s van evenementen op de
website van de vereniging.
website: www.atletiekleudal.nl e-mail: info@atletiekleudal.nl

