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OPGERICHT 17 OKTOBER 1945 AANGESLOTEN BIJ DE K.N.A.U.
koninklijk goedgekeurd 6 maart 1959 no. 36

Inschrijfformulier voor het lidmaatschap van A.A.A.

Ondergetekende vraagt hierbij het lidmaatschap aan van A.A.A.
Aanvrager aanvaart tevens het lidmaatschap van de K.N.A.U. met alle daaraan verbonden rechten en
plichten. Aanvrager verklaart hierbij wel/geen* lid te zijn geweest van een andere atletiekvereniging
en wel/geen* contributieschuld daaraan te hebben.
De contributie bedraagt per kwartaal: ( vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021 )
Pupillen (t/m 12 jaar)
Junioren (t/m 18 jaar)
Sportief wandelaars

€ 34.00a
€ 38.50a
€ 36,00

Senioren en trimleden
50+ Fitleden
Ondersteunende leden

€ 39.00
€ 39.00
€ 15.00

Eenmalige kosten bij inschrijving:
Inschrijfkosten

€ 17.50

Clubshirt

€ 37,50b

Jaarlijkse kosten ledendienst:
Ledendienst

€ 40,00c

Voornamen :
………………………………………………………………………………………………………………………
Achternaam :
………………………………………………………………………………………………………………………
Straat / nummer:
………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode / Woonplaats : …………………………………………………………………………………………………………………..
E-Mail adres :
……………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer (vast) : ……………………………... Telefoonnummer (06) :…………………….……………………..
Geboortedatum :
…………………………………………
Geslacht ……………………………………………………..
Categorie :
Pupil / Junior / Senior / Ondersteunend lid* Lid per( maand/jaar):…….…………………..
Wedstrijdlicentie : Ja / Nee *
Indien men aan wedstrijden in K.N.A.U verband wil deelnemen ( zoals de (jeugd) cross en zomer competitie), moet een licentie worden
aangevraagd. De kosten hiervan zijn: Pupillen €8,05, Junioren €14,30, Senioren en veteranen €22,85 per jaar. Deze kosten worden apart in
rekening gebracht. LET OP: kosten zijn indicatief vanwege jaarlijkse indexatie.

a: In dit lidmaatschip is inbegrepen het gratis deelnemen aan zomer en wintercompetitie.
b: Om een te laten zien dat we één club zijn vragen we in ieder geval het clubshirt aan te schaffen. Meer mooie kledingstukken zijn
verkrijgbaar via www.aaa-atletiek.nl/kleding
c: Door het verrichten van ledendiensten kan ieder lid (of ouders / verzorgers) per uur 5 euro korting krijgen op het bedrag van de
ledendiensten tot een maximum van het per jaar betaalde bedrag. Aan het begin van het jaar worden de ledendienst weekenden
vastgesteld. Ook tussendoor kunnen ledendienst uren worden gemaakt. Het ondersteunen van ( administratieve ) taken geldt ook als een
ledendienst.

Paraaf:
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•

Contributie wordt per kwartaal afgeschreven middels automatische incasso. Vergeet niet bijgaande
machtiging voor incasso te ondertekenen.

•

Lidmaatschap is per kwartaal opzegbaar. Er volgt geen restitutie van het restbedrag binnen een
kwartaal. In verband met Knau bijdrage moet de opzegging m.b.t. eerste kwartaal volgend jaar voor 15
december voorgaande jaar gedaan zijn.
LET OP: Jaarbijdrage Knau (€ 17,50) wordt via aparte incasso in januari afgeschreven.

•

Opzeggen kan alleen via mail aan Ledenadministratie@aaa-atletiek.nl

Door ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u AAA toestemming uw persoonsgegevens te
beheren.
Datum:

Handtekening:

Formulier scannen en mailen naar:

Ledenadministratie@aaa-atletiek.nl

Penningmeester:

Penningmeester@aaa-atletiek.nl

Opzeggingen:

Ledenadministratie@aaa-atletiek.nl

*doorhalen indien niet van toepassing.

Ook onze vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers voor het verlenen van ledendiensten.
Het aantal uur dat per jaar van leden wordt gevraagd diensten te verlenen is voor 2020 vastgesteld
op : 8 uur. Veelal wordt tijdens het opknappen van terrein en clubhuis in het voorjaar en tijdens de
molenloop in oktober een beroep op iedereen gedaan. Het echter ook mogelijk om tijdens de
training van de kinderen klusjes in en om het clubhuis te verrichten.
Indien leden ( of voor de jeugd, ouders / verzorgers) niet in staat zijn de diensten te vervullen kunnen
ze worden afgekocht voor € 5,00 per uur.
Om de leden in te zetten op het terrein waar ze het beste in zijn vragen we u om het beroep van u
en/ of uw partner in te vullen. DIT IS NIET VERPLICHT maar zou ons erg helpen om de juiste mensen
op de juiste plek in te zetten.
Beroep lid ( of ouder / verzorger) : ……………………………………………………………………………………………………
Beroep partner: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ik wil graag meehelpen met*: ……………………………………………………………………………………………………………..
• Bijvoorbeeld: PR, staftaken bestuur, verven, elektriciteit, etc etc
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