Aanmeldingsformulier A.V. Iphitos
Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier inleveren
bij de trainer of de ledenadministratie.

Persoonsgegevens

Ledenadministratie AV Iphitos
Truus Olde Benneker
Oldenzaalsestraat 140
7587 PK De Lutte
0541-514305
ledenadministratie@av-iphitos.nl

Achternaam
Voorletters

In te vullen door de ledenadministratie

Roepnaam

Geboortedatum

○ Man

○ Vrouw

Lidmaatschapscategorie:

Adres
Postcode

Ingeschreven als lid per:

Lidmaatschapsnummer:

Woonplaats

Telefoon thuis

Mobiel

E-mail

□ Wenst géén digitale nieuwsbrief

Voor juniorleden emailadres voor club- en wedstrijdinformatie en telefoonnummer (ouder/verzorger) ivm calamiteiten.

Lidmaatschap
Actief lid:

○ Baanatletiek

Niet-actief lid:

○ Steunend lid

○ Loopgroep

○ Sportief wandelen

○ Overig
(geen baan, loop of wandelen)

Extra opties (meer keuzes mogelijk):
□ Wenst een wedstrijdlicentie*
(de Atletiekunie heeft een licentie verplicht gesteld voor jeugdleden: deze wordt door Iphitos aangevraagd en betaald).

□ Mijn zoon/dochter is het 3e jeugdlid t/m 16 jaar van Iphitos (vrijgesteld van contributie)
□ Ik (mijn ouder/verzorger) ben geïnteresseerd in een functie als vrijwilliger, kaderlid, jurylid of trainer.
De vereniging neemt contact met je op.
Voor actuele bedragen van wedstrijdlicenties, contributies en leeftijdsindelingen zie de website www.av-iphitos.nl.
* De wedstrijdlicentie van de atletiekunie geeft het recht deel te nemen aan officiële Atletiekuniewedstrijden. Vraag je trainer
of het zinvol is deze aan te schaffen.

Machtiging éénmalige en automatische incasso
Hierbij machtig ik de penningmeester om via éénmalige incasso het inschrijfgeld van € 10, en via
automatische incasso het eventuele jaarlijkse wedstrijdlicentiegeld en de maandelijkse contributie te
incasseren van de volgende rekening.
IBAN
BIC
Ten name van

Plaats

Ondertekening
Datum

Plaats

Handtekening

Voor kinderen jonger dan 18 jaar dient een ouder/verzorger te ondertekenen.
Mocht ik het niet eens zijn met de automatische incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 8 weken na
afschrijving via mijn bank terug te laten boeken (storneren).
Het lidmaatschap moet worden opgezegd per email of schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 mei of voor 1 november.

AV Iphitos Postbus 206 7580 AE Losser

IBAN nummer NL90RABO0130332097

