AANMELDINGSFORMULIER
(inleveren bij je eigen trainer)

Achternaam

Voornaam

Adres

Geboortedatum

Postcode

Telefoon

Woonplaats

E-mail adres

AU - licentie nummer

Jury diploma

-

-

M/V

Meldt zich aan bij de atletiek vereniging AV Monnickendam als:
jeugd atletieklid

recreant

wedstrijdlid

anders

(een wedstrijd lid kan twee avonden (dinsdag en donderdag) in de week trainen en ontvangt een AU-wedstrijdlicentie)

•
•
•
•
•
•

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel jaar (van 1 januari tot 31 december)
Het lidmaatschap dient uiterlijk 6 weken voor het einde van jaar schriftelijk te worden opgezegd
De contributie is inclusief het lidmaatschap van de Atletiekunie
Met het aangaan van het lidmaatschap (18 jaar of ouder) stelt de vereniging het zeer op prijs als u als
vrijwilliger hand en spandiensten verleent ten bate van de vereniging
Regelmatig ontvangt u per e-mail een nieuwsbrief van de vereniging
De contributie bedraagt per 1/1/2014

Pupillen
geboren na 2002
€ 34,50 per kwartaal

Junioren
geboren ts. 2003 en 1994
€ 41,00 per kwartaal

Wedstrijdlid
geboren voor 1995
€ 49,50 per kwartaal

Recreant
geboren voor 1995

€ 37,00 per kwartaal

(een wedstrijd lid kan twee avonden (dinsdag en donderdag) in de week trainen en ontvangt een AU-wedstrijdlicentie)

•
•

Bij de eerste contributiebetaling is éénmalig € 10,- aan inschrijfgeld verschuldigd
Automatische incasso is verplicht bij de AV Monnickendam. Wilt u daartoe de machtigingskaart aan de
onderzijde van dit inschrijfformulier volledig invullen. De contributie wordt per kwartaal afgeschreven

Datum aanmelding

Bij minderjarigen, handtekening ouder of verzorger

Handtekening

MACHTIGING
Achternaam

Voornaam

Adres

Woonplaats

Ondergetekende verleent hierbij - tot wederopzegging - een machtiging aan AV Monnickendam om de
contributie en het eenmalige inschrijfgeld af te schrijven van haar bank- of girorekening:
IBAN NUMMER

N L

Tenaamstelling giro/bank rekening (indien afwijkend)

Contactadres: AV Monnickendam, ledenadministratie
p.a. R. van Beek, Houtrib 75, 1141 DD Monnickendam
e-mail adres: ledenadm@avmonnickendam.nl

Datum
Handtekening:

-

-

