Atletiekvereniging
Hanzesport

Inschrijfformulier leden
Dit formulier ingevuld inleveren bij de trainer
(of als pdf-bijlage e-mailen aan ledenadministratie@hanzesport.nl)

Zutphen
Paraaf trainer:
Ik geef mij op als nieuw lid van AV Hanzesport, met ingang van:

Datum:

………/………/…………..

Startdatum gratis kennismakingsperiode: ………/………/…………. (NB: Ingangsdatum lidmaatschap is één maand later.)
Gegevens nieuw lid (NB: indien minderjarig, dan na gegevens kind daaronder ook gegevens ouder/voogd invullen):
Voorletters: ………………………….… Achternaam: ..……………………………………….…………………………………..….
Roepnaam: ………………...…………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………….……………………………………………………………….…………………
Postcode: ……………………………... Woonplaats: ……..…………………………………………………………….……………
Geboortedatum: ………/………/………….. M / V *
E-mailadres 1: ……………………………………………………………………………………………… ……………
Telefoonnummer: ………………………………….………...…. Mobiel nummer: …..………………………………………….…
Gegevens ouder/voogd:
Voorletter(s): ………….… Achternaam: ………………………………………………………….…… Vader / Moeder / Voogd *
E-mailadres ouders/voogd 1: ……………………………………………………………………………………………… ………….
Telefoonnummer: …………………………… Mobiel: …..…………………… Nummer mag in app-groep

Ja / Nee *

Ik geef me op bij: (mini)pupillen (tussen 4 en 12 jaar) / junioren (12 t/m 18 jaar) / senioren (19 jaar en ouder) *
Ik ben G-atleet ((lichamelijke en/of verstandelijke beperking):
Ja / Nee *
Alleen voor senioren:

Ik train in de groep van (naam trainer):……………………………… op (dag) ……………………..
Ik wil een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie: Ja / Nee *

Ik verklaar mij akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van AV Hanzesport 2.
Als lid van AV Hanzesport word ik ook (verplicht) automatisch aangemeld als lid van de Atletiekunie.
AV Hanzesport verwerkt uw persoonsgegevens conform de AVG-privacyverklaring (zie www.hanzesport.nl).
Datum: ………/………/………….. Handtekening 3 : ………………………………………….
INCASSO-MACHTIGING

Contributie wordt per kwartaal geïnd per automatische incasso

.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan AV Hanzesport om van zijn/haar bankrekening periodiek
naar de bankrekening NL49 INGB 0001756099 van Atletiekvereniging Hanzesport bedragen af te schrijven betreffende
contributie voor bovengenoemd lidmaatschap.
Voorafgaand deze incasso wordt steeds een factuur verstrekt, waarop het bedrag voor het Hanzesport-lidmaatschap (per kwartaal) en dat
voor het Atletiekunie-lidmaatschap (jaarlijks) apart wordt vermeld. Het incassant-ID is NL66ZZZ401014580000. Het op het bankafschrift
vermelde SEPA-incassokenmerk is het relatienummer in de ledenadministratie van AV Hanzesport. De automatische incasso vindt steeds bij
vooruitbetaling plaats op de eerste werkdag van het kwartaal. (Bij nieuw ingeschreven leden op de eerste werkdag van de volgende maand.4)

IBAN:
Ten name van: ……...……………………………………………………………………………………………………………………
NB: Vul hier bij Ten name van de naamgegevens in zoals deze op de bankrekening voorkomen.

Datum: ………/………/………….. Handtekening rekeninghouder 3 : ...…………………………………………………………..
Eventuele opmerkingen: (bijv.: eerder lid geweest van AV Hanzesport (van … tot …?); lid van andere AV (geweest), welke?)

*: Doorhalen wat niet van toepassing is
1

: E-mailadres wordt door AV Hanzesport uitsluitend gebruikt voor doorgeven van (contributie)mededelingen en verenigingsinformatie.
: Zie de website van AV Hanzesport, www.hanzesport.nl.
3
: Voor deelnemers jonger dan 19 jaar: handtekening ouder/voogd.
4
: Voor een nieuw ingeschreven lid wordt op de eerste factuur ook het eenmalige inschrijfgeld en het contributiebedrag van de
Atletiekunie (voor de rest van het kalenderjaar) vermeld. De Atletiekunie stuurt een nieuw lid zelf bericht over het lidmaatschap(s-nummer)
van de bond. Zie voor de actuele contributiebedragen www.hanzesport.nl.
2

IN TE VULLEN DOOR DE LEDENADMINISTRATIE: Inschrijving ingekomen:

………/………/…………..

Aangemeld (Hanzesport/Atletiekunie) per: ………/………/…………..
Versie 01-10-2020/AdP-JvdB
(web)

Aanmeldingsformulier vrijwilligerstaken

Atletiekvereniging Hanzesport
www.hanzesport.nl

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 onmogelijk zonder de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers.
Binnen de club bestaat de afspraak dat in principe iedere sporter vanaf 14 jaar, respectievelijk ouder/verzorger van
pupillen/junioren, een vrijwilligerstaak vervult met een minimale tijdsbesteding van 4 uur per jaar.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende taken waar u zich voor kunt aanmelden (aankruisen in de
laatste kolom “Ik meld me hiervoor aan”). Er wordt daarna contact met u opgenomen.
Onderdeel

Taak

Data

Geschatte
tijdsbesteding

Wegwedstrijden

Verkeersregelaar of
parkoerswachter

City Hanzeloop;
Triatlon;
Grote Veldloop;
Speculaaspoppenloop

Een dagdeel

Wegwedstrijden

Secretariaat/inschrijving
etc.

City Hanzeloop;
Triatlon;
Grote Veldloop;
Speculaaspoppenloop

Een dagdeel

Bedrijvenloop CityHanzeloop
Baanwedstrijden

Contact met bedrijven;
PR ondersteunen
Assistent-Jurylid

Diverse data

Een dagdeel

Baanwedstrijden

Hand- en spandiensten

Diverse data

Een dagdeel

Oud papier

Ophalen oud papier
met een containerwagen van BerkelMilieu

1 à 2 vrijdagmiddagen
per jaar. Rooster
wordt voor het hele
jaar gemaakt.

Sponsoring

Versterking
sponsorcommissie
Met enkele bestaande
sponsoren contact
houden
1 à 2 keer per jaar bardienst in het clubhuis of
tijdens evenementen
Redactionele bijdragen
verzorgen
Meehelpen bij klus- en
onderhoudswerk

Sponsoring

Bardienst

Publiciteit
Onderhoud
Schoonmaken
clubhuis

Opmerkingen

Ik meld me
hiervoor aan

Jaarlijkse
opfriscursus
via e-learning
(op je eigen
computer)
Een instructie
wordt verzorgd

Flexibel

2 uur per week
1 à 2 x per jaar

2 uur per jaar

Volgens rooster

Af en toe

Avond of dagdeel tijdens
evenementen
Flexibel

Wekelijks op
woensdagmiddag

Ong. 2 uur per
keer

Op aanwijzing
van een jurylid

Instructie door
BerkelMilieu
verzorgd i.v.m.
veiligheid.
Is belangrijke
inkomstenbron
Op aanwijzing
van de
sponsor
Een instructie
wordt verzorgd

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.

Welke specifieke kennis of overige taak zou u voor Hanzesport willen inzetten?
Taak/kennis:

Beschikbaarheid:

Naam: …………………………………………………………………
(Ouder van: ………………………………………………….………. voor pupillen en junioren tot een leeftijd van 14 jaar )
E-mailadres: ………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………………...…….
Opmerkingen:

Lever dit formulier samen met het inschrijfformulier in bij de trainer van de trainingsgroep van uzelf / uw kind.

