Atletiekvereniging Rijssen
Leden- en contributieadministratie AV Rijssen
Postbus 55,
7460 AB Rijssen.

E-mailadres ledenadministratie@avrijssen.nl

Formulier deponeren in de daarvoor bestemde bus in het clubgebouw of opsturen naar
bovenstaand adres samen met een machtigingsformulier.

Aanmeldingsformulier
Met dit aanmeldingsformulier geeft u zichzelf of uw minderjarig kind op als lid van de Atletiekvereniging Rijssen.
Hiermee aanvaardt u tevens het lidmaatschap van de Atletiekunie (m.u.v. de wandelleden), evenals alle aan deze
lidmaatschappen gebonden rechten en plichten. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één (1) jaar
en wordt zonder opzegging voor 1 december van het lopende jaar, stilzwijgend verlengd. Opzegging voor 1 juni is
ook mogelijk. Het lidmaatschap wordt in dat geval per 1 juli beëindigd. Opzegging dient schriftelijk of (bij voorkeur)
per e-mail te gebeuren t.a.v. de ledenadministratie.
Kijk voor meer informatie over contributiebedragen, incassodatums en andere van belangzijnde informatie op de
website van AV Rijssen (www.avrijssen.nl).

Algemene gegevens

Voorletters

:

Roepnaam

:

Adres

:

Postcode

:

Achternaam:
m / v **

Woonplaats:

Geboortedatum:
E-mailadres
Onderdeel*
Onderdeel*

Telefoonnummer

:

:
(zal niet worden gebruikt voor reclame etc.)

met wedstrijdlicentie] /
trimmen [recreant; zonder wedstrijdlicentie] /
wandelen
□ atletiek
atletiek [jeugd-senioren;
[jeugd-senioren; met wedstrijdlicentie] / □ trimmen [recreant; zonder wedstrijdlicentie] / □ wandelen

Ik wil het (papieren) clubblad ontvangen**
Ik wil het (papieren) clubblad ontvangen**

Ja / Nee
Ja / Nee

KNBLO-lidmaatschap (geldt alleen voor wandelen) **
KNBLO-lidmaatschap (geldt alleen voor wandelen) **

(er is een online versie; spaart kosten en milieu)
(er is een online versie; spaart kosten en milieu)

Ja / Nee
Ja / Nee

(voor voorwaarden zie website wandelen)
(voor voorwaarden zie website wandelen)

LET
OP: Uw wat
aanmelding
wordt pas
als
er ook een machtigingsformulier is ingeleverd!
* Aankruisen
van toepassing
is. verwerkt
** Keuze
omcirkelen
* Aankruisen wat van toepassing is.

** Keuze omcirkelen

Verklaring
Ondergetekende verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Verder heeft hij/zij kennis genomen van
de statuten en het huishoudelijk reglement van AV Rijssen, welke op de website staan vermeld en opvraagbaar zijn bij de
secretaris. Daarnaast verleent ondergetekende hierbij tot wederopzegging machtiging aan AV Rijssen tot innen van de
verschuldigde contributie door middel van automatische incasso. Hiervoor dient het machtigingsformulier te worden
ingevuld, ondertekend en samen met dit aanmeldingsformulier te worden ingeleverd. Machtigingsformulieren kunnen
gedownload worden via de website en zijn voorradig in het clubgebouw. Een aanmelding wordt pas verwerkt als er ook een
machtiging is ingeleverd. Tevens gaat ondergetekende akkoord met een eventuele wijziging van het contributiebedrag,
zoals besloten door de Algemene Ledenvergadering of als gevolg van een leeftijdscategoriewijziging of als gevolg van een
onderdeelwijziging.

Handtekening:
Plaats

:

Datum

:

