
Inschrijfformulier Meerkamptraining 
Volwassenen AV Passaat  

 
 
 

versie 30-11-2021    

 
       
 
Ondergetekende geeft zich, middels dit formulier, op als lid van AV Passaat en machtigt AV Passaat tot automatische 
afschrijving van de contributie en indien van toepassing Atletiek Unie licentiekosten.  
De inschrijfkosten bedragen € 25,00 (dit is inclusief inschrijving bij de Atletiekunie), de kwartaalcontributie bedraagt € 45,00.  
Het lidmaatschap geldt steeds voor een volledig kwartaal en wordt ieder kwartaal stilzwijgend verlengd. Opzeggen dient voor 
het einde van een kwartaal schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@avpassaat.nl). Bij 
opzegging is contributie verschuldigd tot en met het kwartaal volgend op dat waarin werd opgezegd. 

Naam           Voorletters      

Roepnaam              

Adres           Huisnummer        

Postcode     Woonplaats            

Telefoon         Mobiel         

E-mailadres                           

Geslacht M / V * Geboortedatum            

Ik ben al eerder lid geweest van AV Passaat en/of de Atletiekunie:   nee/ ja *      

IBAN rekeningnr.             

                  t.n.v.             
 
Bij het niet kunnen incasseren van de contributie stuurt de penningmeester binnen twee weken na het in gebreke blijven van de betaling een aanmaning aan 
betrokkene om alsnog tot betaling binnen een genoemde termijn over te gaan, waarbij een administratieve boete wordt opgelegd van €  2,50. Daarbij wordt 
aangekondigd dat bij het wederom uitblijven van betaling een tweede aanmaning zal worden gezonden waarbij een administratieve boete van €  10,00  wordt 
opgelegd.  
 
Mocht na deze twee aanmaningen niet worden betaald, dan stuurt de penningmeester de vordering naar het incassobureau, waarbij de kosten aanzienlijk hoger 
zijn en welke voor rekening komen van het betreffende (ex) lid.  
 
 
¨  Ik ga akkoord met het algemeen regelement en de daarbij behorende Privacy policy AV Passaat zoals te vinden op 

de website www.avpassaat.nl .* 
¨  Met mijn toestemming mag AV Passaat gebruik maken van door hen gemaakt beeldmateriaal, zoals foto’s en 

filmpjes en deze plaatsen op AV Passaat media.* 
¨  AV Passaat heeft geen toestemming om gebruik te maken van door hen gemaakt beeldmateriaal, zoals foto’s en 

filmpjes en deze te plaatsen op AV Passaat media.* 
* Gelieve aanvinken voor akkoord (MAXIMAAL 2 kruisjes!) 
 
Plaats               Datum           
 
Handtekening  
               
 
 

Lever dit formulier in bij je train(st)er / begeleider 


