AV Sprint
Postbus 9731
4801 LV Breda
www.avsprint.nl

Ledenadministratie
Dr. Schaepmanlaan 4
4837 BW Breda
ledenadministratie@avsprint.nl

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS LID VOOR:
Loopsport:
O Loopsport recreatief
O Runningteam
O Nordic Walking

O Baan[pupillen t/m senioren]

Aangepast Sporten:
O LB
O VB

O Vrijwilliger

Achternaam: ____________________________________

Voorletters:__________________

Roepnaam: ____________________________________

Geslacht: M / V

Geboortedatum: ____-____-______
Adres: ___________________________________________________________________________
Postcode: _________________ Woonplaats: ___________________________________________
(Mobiele) Telefoonnr.: _________________ Telefoonnr. in geval van nood: ___________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
Registratie uitsluitend t.b.v. ledenadministratie AV Sprint:
(Oud) Beroep: _______________________________Hobby: ________________________________
Aanmelddatum: ...... -- …... -- 20…… Handtekening: _______________________________________
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het reglement van de vereniging

Heeft u deelgenomen aan de cursus start to run @ avsprint / trialrunning:
JA / NEE
Wilt u een Wedstrijdlicentie van de Atletiekunie:
JA / NEE*
*Wedstrijdlicentie voor Baan is verplicht [hiermee is de wedstrijdlicentie niet opzegbaar]

Doorlopende machtiging SEPA Euro-incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
*

*

Atletiekvereniging Sprint, Incassant-ID 53ZZZ402806430000,Dr. Schaepmanlaan 4, 4837 BW te Breda (Nederland) om doorlopende
incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de kwartaalcontributie,
inschrijfgeld en andere verenigingsbedragen voor u en uw gezinsleden.
Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Atletiekvereniging Sprint.

Naam en adresgegevens zoals boven vermeld.
Bankrekeningnummer (IBAN)
: ________________________________________________________
Bank Identificatie (BIC)

: ________________________________________________________

Ten name van

: ________________________________________________________

Datum

: _____-_____-20_____ Plaats : ______________________________

Land

: ________________________________________________________

Handtekening

: ________________________________________________________

Bankrekeningnummer:NL65RABO0178948365
Incassant-ID: NL53ZZZ402806430000

BTW nummer: 808459661
Kamer van Koophandel: 40280643
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Postbus 9731
4801 LV Breda
www.avsprint.nl

Ledenadministratie
Dr. Schaepmanlaan 4
4837 BW Breda
ledenadministratie@avsprint.nl

Graag dit formulier
inleveren bij
de ledenregistratie
van de afdeling loopsport
of bij uw trainer
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DIT GEDEELTE BEWAREN
FB www.facebook.com/avsprintbreda
Tw @avsprint

LIDMAATSCHAP
Leden van Sprint ontvangen 4x per jaar het clubblad ‘SPRINT Magazine’ aan huis.
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per E-mail gericht aan de ledenadministratie
ledenadministratie@avsprint.nl en dient minstens 1 maand vóór het nieuwe kwartaal te geschieden. De
ledenadministratie stuurt een bevestiging, schriftelijk of per e-mail, zonder deze bevestiging is uw opzegging niet
geldig. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.
AUTOMATISCHE INCASSO
De contributieverplichting gaat in op de aanmelddatum.
De incassodata zijn rond 25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober. Het vriendelijk verzoek te zorgen dat u op deze
data voldoende saldo op uw rekening heeft. Er zal zo nodig een maand later een nieuwe incasso plaatsvinden.
Incasso van doorlopende machtiging geschiedt ten gunste van bankrekeningnummer NL65RABO0178948365
van A.V. Sprint te Breda.
Indien u het niet eens bent met de afschrijving van een doorlopende machtiging kunt u het afgeschreven bedrag
binnen 8 weken terug laten boeken door contact op te nemen met uw bank. Hiermee komt u
contributieverplichting echter niet automatisch te vervallen.
Indien u niet aan u contributieverplichting voldoet wordt de vordering uit handen gegeven en zullen de daaraan
verbonden kosten op (de ouders/verzorgers van) het lid worden verhaald.
LIDMAATSCHAP ATLETIEKUNIE
Als lid van A.V. Sprint bent U tevens verplicht lid van de Atletiekunie. Via dit lidmaatschap is een
aansprakelijkheidsverzekering van kracht en ontvangt u 4 maal per jaar het digitale tijdschrift St>rt. De hieraan
verbonden kosten zijn voor rekening van A.V. Sprint.
SPORTMEDISCHE INTAKE
Het bestuur adviseert nieuwe leden zich sportmedisch te laten keuren.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de clubarts. De clubarts verzorgt de sportmedische intake in de medische
ruimte bij A.V. Sprint. De kosten van de sportmedische intake bedragen € 30,00.
Contact: clubarts@avsprint.nl
WEDSTRIJDLICENTIE 2017
Alvorens u op officiële wedstrijden mag uitkomen, moet u bij de Atletiekunie zijn ingeschreven als
wedstrijdgerechtigde. De hieraan verbonden kosten komen voor eigen rekening en bedragen momenteel per
kalenderjaar:
€
8,00
voor pupillen,
€ 14,20
voor junioren,
€ 22,70
voor senioren en masters.
De licentiekosten, die jaarlijks kunnen wijzigen, worden u bij aanvraag apart in rekening gebracht. Vervolgens
worden de kosten van de licentie geïnd via automatische incasso in het begin van het kalenderjaar. De licentie
wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Wilt u deze opzeggen dan dient u dit te doen voor 1 december.
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CONTRIBUTIE 2017 (kwartaalbedragen vanaf 01-01-2017).
Afdeling Loopsport
•
•
•

Loopsport recreatief
Nordic Walking
Runningteams

€ 45,-€ 45,-€ 45,--

Afdeling Baan
•
•
•
•

Senioren, masters (20 jaar en ouder)
A/B-junioren (16 t/m 19 jaar)
C/D-junioren (12 t/m 15 jaar)
Pupillen(7 t/m 11 jaar)

€ 74,50
€ 58,25
€ 58,25
€ 50,--

Afdeling Aangepast Sporten
•
•
•
•

Specials (jonger dan 16 jr.)
Specials (ouder dan 15 jr.)
Wheelers/Lopers (jonger dan 16 jr.)
Wheelers/Lopers (ouder dan 15 jr.)

€ 33,75
€ 43,75
€ 48,-€ 67,25

Contributiebedragen worden gerekend vanaf 1 januari van het jaar waarin deze leeftijd wordt bereikt.
INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt €18,00.
KLEDING en CLUBTENUE
Voor buitentraining: trainingspak of sportkleding en loopschoenen.
Voor binnentraining: korte broek, shirt en zaalschoenen (geen zwarte zolen).
Voor licentie-/ competitie wedstrijden: officieel clubtenue.
Clubtenue: voor informatie en bestellingen kunt u mailen met: clubkleding@avsprint.nl
Voor de aankoop van uw overige sportartikelen verwijzen wij u graag naar de clubsponsor: RUNNERSWORLD,
Haagdijk 251 in Breda. Leden van AV Sprint ontvangen hier 10% korting op alle aankopen.
CONTACT
Leden- en contributieadministratie: ledenadministratie@avsprint.nl
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