Ledenadministratie

Aanmeldformulier (2018)
Via dit formulier kunt u zich aanmelden als lid van atletiekvereniging Atletico’73 te Ulft / Gendringen.
Nieuwe leden worden eenmaal per maand opgegeven bij de Atletiekunie. U ontvangt u zo spoedig mogelijk een
bevestiging van inschrijving.
We maken u in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens er op attent dat door u verstrekte gegevens
worden opgeslagen in onze administratie. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om u te informeren over
Atletico’73. De gegevens worden niet aan derden verstrekt

Nico Meuleman
Botterkoel 18
7071 SB Ulft
(0315) 63 17 31
ledenadministratie@atletico73.net

Atletico'73

Geslacht :
Voorletters :

Sportpark de IJsselweide
Waalstraat 5
7081 AJ Gendringen
(0315) 63 16 05

Roepnaam :

Achternaam :

info@atletico73.net

Straat :

Huisnummer :

Postcode :

Woonplaats :

Geboortedatum :

Nationaliteit :

Trainer :

Postadres
Secretariaat Atletico’73
Postbus 136
7070 AC Ulft

KvK Arnhem nummer:
V 120950

Telefoon :

E-mailadres :
Zijn er bijzonderheden/medische beperkingen/aandoeningen, welke de trainer(s) moet(en) weten, zodat
zij hier rekening mee kunnen houden? (Graag toelichten)

Rabobank:
NL95 RABO 0363 837 779
BIC: RABONL2U
Internet:
www.atletico73.net

Ik meld mij aan als (contributie per maand / kwartaal, overige lidmaatschapsvormen alleen in overleg met ledenadministratie) :
[ ]
Pupil :
€ 11,30 (inclusief wedstrijdlicentie)
[ ]
Junior :
€ 14,30 (inclusief wedstrijdlicentie)
[ ]
Senior / Master :
€ 18,00 Ik wil wel/geen* wedstrijdlicentie à € 22,85 per jaar
[ ]
Recreant :
€ 14,30
[ ]
Mila :
€ 18,00
[ ]
Dalind :
€ 23,70
[ ]
Wandelgroep :
€ 10,00
[ ] Gast/niet-actief/student :
€ 30,00 per jaar (alleen uitwonende studenten)

Door ondertekening machtig ik Atletico’73 de verschuldigde contributie per maand / kwartaal* van mijn rekening af te schrijven.
IBAN rekeningnummer voor incasso:
ten name van:

te:

*) doorhalen wat niet van toepassing is
Bij betaling per automatische incasso (SEPA Incassant-ID: NL20ZZZ401209500000) is de incasso rond de eerste dag van de nieuwe periode.
Bankgegevens van Atletico’73: IBAN NL95 RABO 0363 837 779, BIC RABONL2U ten name van Atletico’73 te Ulft. Uw betalingskenmerk /
lidnummer vindt u terug op uw bankafschrift.
De kosten van uw aanmelding bij de Atletiekunie (€ 7,50 incl. administratiekosten) worden, samen met de contributie voor de eerste periode, op
de eerste nota in rekening gebracht. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Restitutie van
reeds vooruitbetaalde contributies vindt daarbij niet plaats.
Ondergetekende verklaart het formulier compleet en naar waarheid te hebben ingevuld, zich hierbij aan te melden als lid van Atletico’73 en gaat
accoord met de voorwaarden.

Datum:

Handtekening:

