Aanmeldingsformulier AV Flevo Delta
Duidelijk en volledig met blokletters invullen a.u.b.

Volledige naam
Roepnaam

M / V

Geboortedatum
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer
E-mailadres

Ingangsdatum

.. - .. - 20 ..

Wedstrijdlicentie

JA / NEE (voor pupillen en junioren verplicht)

******************************************************************************************
INCASSOMACHTIGING
-Ondergetekende machtigt de penningmeester van A.V. Flevo Delta om éénmalig inschrijfgeld voor de
Atletiekunie, de jaarlijkse basiscontributie voor Atletiekunie en eventuele wedstrijdlicentiekosten van de
onderstaande bank- of girorekening af te schrijven.
-Ondergetekende machtigt tot wederopzegging de penningmeester van A.V. Flevo Delta om de Contributie voor
A.V.Flevo Delta van bovengenoemde rekening af te schrijven. De contributie inning van de eerste maanden wordt
gelijk met het inschrijfgeld geïnd daarna eens per kwartaal.
Naam (rekeninghouder)
IBAN / Bank- / Gironummer
Handtekening rekeninghouder

Plaats:

Aanmeldingsformulieren inleveren bij de trainer of bij de ledenadministratie:
Adrie en Johan Simmelink, De Telgang 13, 8252 EJ Dronten.

Datum:

Informatie over het lidmaatschap van Atletiek Vereniging Flevo Delta
Aanmelden:
Het lidmaatschap van Atletiek Vereniging Flevo Delta kan per 1e van de maand ingaan. Lid worden kan door het
aanmeldingsformulier in te leveren bij de trainer of bij de ledenadministratie.
Voor pupillen en junioren wordt altijd een wedstrijdlicentie aangevraagd bij de Atletiekunie.
Beëindiging van het lidmaatschap:
Beëindiging van het lidmaatschap kan per kwartaal. Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd bij de
ledenadministratie, minimaal 1 maand voor het begin van het nieuwe kwartaal.
Om te voorkomen dat jaarlijkse basiscontributie van de Atletiekunie voor het volgende kalenderjaar moet worden
betaald dienen opzeggingen per 1 januari van het volgende kalenderjaar voor 1 december van het lopende jaar
bij de ledenadministratie bekend te zijn.
Inzet vrijwilligers voor de vereniging:
Flevo Delta is een vereniging die niet zonder inzet van haar leden kan. Als lid van
AV Flevo Delta wordt van u verwacht dat u op vrijwillige basis iets voor de vereniging doet!

Inschrijfgeld in 2021:
Voor alle leden, door Atletiekunie vastgesteld

€ 8, 00

Contributie Atletiekunie in 2021:
Pupillen

€ 15,90

Junioren

€ 16,80

Senioren

€ 18,15

Wandelaars

€ 18,15

Wedstrijdlicentie in 2021:
Pupillen

€ 8,60

Junioren

€ 15,30

Senioren

€ 24,50

AV Flevo Delta contributie per kwartaal in 2021
Pupillen

€ 42,50

Junioren

€ 50,00

Senioren

€ 50,00

Gezin (3 of meer leden)

€ 132,00

