
1. Gegevens nieuw lid

Voorletters: ……………………………………………………………. Achternaam: ……………………………………………………………………..

Roepnaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………......................................................................................

Postcode: ………………………………………………………………. Woonplaats: ………………………………………………………………………

Geboortedatum: ……………………………………………………. M / V (doorhalen wat niet van toepassing is)

Telefoonnummer: …………………………………………………. IBAN bank: …………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………… BIC bank: …………………………………………………………………………..

Ingangsdatum lidmaatschap: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Recreant Wandelaar             Wedstrijdlicentie?**  Ja

**Een wedstrijdlicentie is verplicht voor jeugdleden.

 Ik word lid van Atletiekvereniging Start ’78 en ben contributie verschuldigd, totdat schriftelijk is opgezegd voor
het einde van het kwartaal bij de ledenadministratie van Start ’78. Het vierde kwartaal van elk jaar eindigt op 30
november.

 Aan het begin van ieder kalenderjaar zijn de afdracht voor De Atletiekunie en de wedstrijdlicentie verschuldigd.
 Per inschrijving geldt een inschrijfgeld van €10,-.
 De statuten van Atletiekvereniging Start ’78 zijn op te vragen via www.start78.nl of worden op verzoek

beschikbaar gesteld.
 Ik machtig Atletiekvereniging Start ’78 tot wederopzegging om van mijn bankrekening de geldende contributie

per kwartaal, evenals éénmalig het inschrijfgeld, te incasseren.

Zijn de volgende situaties van toepassing?

 Ik stap over van een andere atletiekvereniging→ Vul de vragen onder 2 op pagina 2 in.

 Ik ben student→ Vul de vragen onder 3 op pagina 2 in.

 Er zijn meer mensen binnen mijn gezin lid.

 Ik ben geïnteresseerd om vrijwilligerswerk te doen voor Start ’78 → Vul de vragen onder 4 op pagina 2 in.

 Zijn er bijzonderheden die de trainers moeten weten? → Graag je aandacht voor punt 5 op pagina 2.

 Ik ben een sporter met een beperking → lichamelijke beperking  verstandelijke beperking.

Handtekening (indien minderjarig ouder of voogd): Datum:

__________________________________________ _________________________________



2. Ik stap over van een andere vereniging
Naam vorige atletiekvereniging: ……………………………………………………………. Licentienummer: ………………………

Graag een akkoordverklaring van de vorige vereniging bijvoegen. Zonder akkoordverklaring kan je niet
ingeschreven worden.

3. Ik ben student
Naam opleidingsinstelling: ………………………………………………………………………………………………………………………

Ik bezit een geldig bewijs van inschrijving?  ja  nee

Indien ja, kopie bijvoegen. Zonder goed leesbare kopie wordt je als gewoon lid ingeschreven.

4. Vrijwilligerswerk
Binnen de vereniging is altijd behoefte aan vrijwilligers, bijv. om te assisteren bij evenementen, in commissies
mee te helpen of bij onderhoud en klussen.

Mogen we je benaderen om vrijwilligerswerk te doen?  ja  nee  over enige tijd

Aan wat voor soort werkzaamheden denk je? ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Bijzonderheden nieuw lid
Als er bijzondere omstandigheden zijn met betrekking tot bijvoorbeeld je gezondheid dan stellen wij het op prijs
als je je trainer zou willen inlichten, zodat hij er rekening mee kan houden.

Dit formulier sturen naar:

Ledenadministratie Start ‘78
Arnold Broek
De Klim 10
8343 XP  Zuidveen


