
ATLETIEKVERENIGING HANZESPORT ZUTPHEN    

   AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN  

  

1.  Ondergetekende meldt zich aan als lid c.q. meldt zijn/haar zoon/dochter aan als lid van        

    AV Hanzesport  

Naam: …………………………………………………………………. Voorletters: ……………………………..  

Roepnaam: …………………………………………………………… Geslacht: M/V  

Adres: …………………………………………………………………. E-Mail:…………………………………..  

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

Telefoon: ……………………………….           Mob.Telefoon: ………………………… 

Geboortedatum: ………………………. 

Bent u eerder lid geweest van Hanzesport:   0 ja   0 nee  

2.  Waarvoor geeft u zich op? (pupillen en junioren worden opgegeven voor de baanatletiek)  0 trimgroep                         

    0 plusgroep  0 lange afstandsgroep  0 10 km-groep  0 15/21 km-groep  0 nordic walking  0 sportief wandelen  

Bent u/is uw kind een G-atleet (lichamelijke en/of verstandelijke beperking)?  0 ja    0 nee 

Wilt u aan KNAU-wedstrijden deelnemen? (wedstrijdlicentie)  0 ja   0 nee  

( pupillen en junioren hebben altijd een wedstrijdlicentie)  

 

   Trainingsavond ( of ander moment ) ……………………………………..  

 

Naam Train(st)er ………………………………………………………  

3.  Contributie  
De contributie-inning geschiedt door middel van automatische afschrijving. De bondscontributie ( Atletiekunie ) en de eventuele 
kosten van een wedstrijdlicentie worden -samen met de basiscontributie -in het eerste kwartaal in rekening gebracht. Bij 
aanmelding in de loop van het jaar worden de bondscontributie en eventuele licentiekosten bij de eerste contributie-inning 
berekend. Bij pupillen en junioren is in de contributie begrepen een licentie voor wedstrijddeelname. 

Ondergetekende,  

naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

adres:  ………………………………………………………………………………………………………………………  

machtigt hierbij AV Hanzesport te Zutphen de verschuldigde contributiebedragen af te schrijven van  

zijn/ haar IBAN…………….………………… ………………………………… en is op de hoogte van de lidmaatschapsvoorwaarden 

zoals opgenomen in het aparte infoblad c.q. op  www.hanzesport.nl   

 

4.  Ingangsdatum lidmaatschap  

Datum waarop u bent gestart met het volgen van de trainingen: ……………………………………………………….  

Het lidmaatschap gaat een maand later in.  

5.  Ondertekening   Handtekening: ………………………………………………….. Datum:  ……………………………  

           Handtekening ouder of verzorger: ………………………………………………………………………………………   

Het ingevulde en ondertekende formulier afgeven aan de ledenadministratie ( postvakje in het 

clubhuis ), of per mail ( scan ) naar ledenadministratie@hanzesport.nl of via de trainer. 

 

 

http://www.hanzesport.nl/
mailto:ledenadministratie@hanzesport.nl


Atletiekvereniging Hanzesport      

Deventerachterpad 1 

7203 AW  Zutphen 

T.  0575-514909 

E.  kantoor@hanzesport.nl 

W.  www.hanzesport.nl 

 

 

 

          Aanmeldingsformulier vrijwilliger  

 

 Intro 

 Atletiekvereniging Hanzesport is een actieve sportvereniging met een breed aanbod van atletiekonderdelen voor 
jong en oud. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks een aantal aansprekende sportevenementen. Dit alles is 
niet mogelijk zonder de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers. 
 Binnen de club bestaat de afspraak, dat in principe iedere sporter of ouder van junioren/pupillen een 
vrijwilligerstaak invult met een minimale tijdsbesteding van 4 uur per jaar. 
 Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende taken waar u zich voor kunt aanmelden. 
 

Onderdeel  Taak  Data Geschatte 

tijdsbesteding 

Opmerkingen Ik 

meld 

me 

aan 

Wegwedstrijden Verkeersregelaar of 
Parkoerswachter 

City Hanzeloop  
Triatlon   
Grote Veldloop  
Speculaaspoppenloop  

Een dagdeel Jaarlijkse 
opfriscursus via 
e-learning ( dus 
via je eigen 
computer thuis )  

……… 
……… 
……… 
……… 

 Secretariaat/inschrijving 

etc. 

City Hanzeloop 
Triatlon   Grote 
Veldloop  
Speculaaspoppenloop  

Een dagdeel  ……… 
……… 
……… 
……… 

Bedrijvenloop 
City-Hanzeloop 

Contact opnemen met 
bedrijven. PR 
ondersteunen 

n.v.t. Flexibel   

Baanwedstrijden Assistent-Jurylid Diverse data Een dagdeel Op aanwijzing 
van een jurylid 

 

 Hand- en spandiensten Diverse data Een dagdeel   

Oud papier Ophalen oud papier 
met een 
containerwagen van 
Berkelmilieu 

1 à 2 
Vrijdag-middagen per 
jaar. Rooster wordt 
voor het hele jaar 
gemaakt. 

 Voor nieuwe 
mensen wordt 
een instructie 
door 
Berkel-milieu 
verzorgd i.v.m. 
veiligheid. 

 

Sponsoring Versterking 
Sponsorcommissie 

n.v.t. 2 uur per week Belangrijke 
inkomstenbron 
voor de 
vereniging 

 

 Met enkele bestaande 
sponsoren contact 
houden 

1 à 2 x per jaar 2 uur per jaar Op aanwijzing 
van de 
Sponsorcie 

 

Bardienst 1 à 2 avonden per jaar 
de bar in het clubhuis. 
Of tijdens 
evenementen 

Volgens rooster Avond of een 
dagdeel tijdens 
evenementen 

Voor nieuwe 
mensen wordt 
een instructie 
verzorgd 

 

Publiciteit Redactionele bijdragen 
verzorgen 

Af en toe Flexibel   

Onderhoud Meehelpen bij klus- en 1 x per week op Ong. 2   

mailto:info@hanzesport.nl
http://www.hanzesport.nl/


onderhoudswerk woensdagmiddag uur/week  

Schoonmaken 
clubhuis 

Deze activiteit valt buiten deze inventarisatie. De diverse trainingsgroepen  
vullen dit al volgens een rooster in. Per trainingsgroep is er een coördinator, die alle sporters 
inroostert. 

Overige Welke specifieke kennis 
of overige taak zou u 
voor Hanzesport willen 
inzetten? 
 

Beschikbaarheid:  Hier s.v.p. 
omschrijven: 

 

 
Naam ………………………………………………………………… 

Ouder van    ……………………………………………………….                   (Tot een leeftijd van 14 jaar) 

Mailadres  …………………………………………………………. 

Telefoonnummer ……………………………………………… 

Opmerkingen …………………………………………………….  Vul dit formulier in en stuur het binnen 2 weken terug naar 

kantoor@hanzesport.nl of doe het in de brievenbus bij het 

clubgebouw. 

 

mailto:kantoor@hanzesport.nl

