Inschrijfformulier AV Passaat
JEUGD 2021
Lever dit formulier in bij je train(st)er
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,- , (dit is inclusief inschrijving bij de Atletiekunie).
Het lidmaatschap geldt steeds voor een volledig kwartaal en wordt ieder kwartaal stilzwijgend verlengd.
Opzeggen dient vóór het einde van een kwartaal schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministratie.
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

(omcirkel)

Geboortedatum

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

Rekeningnr/IBAN
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 zijn betaald, dan stuurt de penningmeester de vordering naar het incassobureau, waarbij de
kosten aanzienlijk hoger zijn, welke voor rekening komen van het betreffende (ex) lid.

Categorie (s.v.p. aankruisen)

O
O
O
O
O

Mini
Pupil C
Pupil B
Pupil A1
Pupil A2

O
O
O
O

D Junior
C Junior
B Junior
A Junior

Toelichting indeling categorie 2021:
Geboortejaar
2014 à mini
2013 à pupil C
2012 à pupil B
2011 à pupil A1
2010 à pupil A2
2015

Mogen lid worden
vanaf 1 sept. 2021

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

à D1 junior
à D2 junior
à C1 junior
à C2 junior
à B1 junior
à B2 junior
à A1 junior
à A2 junior

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 plaatsen op AV Passaat media.*
*Gelieve 2 vakjes aanvinken

Plaats

Datum

Handtekening
(Bij minderjarigen handtekening van ouder/
verzorger)

versie 05-10-2020

Vergeet niet de achterzijde van dit formulier in te vullen!

Inschrijfformulier AV Passaat
JEUGD 2021
Lever dit formulier in bij je train(st)er
De vereniging heeft regelmatig behoefte aan vrijwilligers om alle activiteiten te kunnen blijven
uitvoeren. Wilt u (of een partner / familielid) daarom aangeven waarvoor u tijd wil maken voor
één van onderstaande activiteiten. Bij de betreffende commissies is naar wens verdere
informatie hierover te verkrijgen. Een actueel commissieoverzicht staat op de website
www.avpassaat.nl
John Peter Kuntz, Voorzitter
Natuurlijk wil ik meehelpen bij AV Passaat en kruis de volgende activiteit(en) aan:
1

Ik wil 1x per twee maanden meehelpen met de barverkoop. Dat is van 20:30 uur tot
ongeveer 23:00 uur per twee maanden achter de bar staan. Minimum leeftijd 18 jaar. (info
kantinecommissie)

2

Ik wil meehelpen met de kantinedienst bij evenementen. Daarvoor wordt vooraf in overleg
een rooster gemaakt. Minimum leeftijd 16 jaar. (info kantinecommissie)

3

Ik ben bereid mee te helpen bij incidentele (grote) klussen. (info onderhoudscommissie)

4

Ik kom op donderdagochtend helpen bij de onderhoudsdienst en klussen. (info
onderhoudscommissie)

5

Ik ben bereid om te helpen bij grote evenementen. (info wedstrijdorganisatiecommissie)

6

Ik wil meehelpen bij de sponsorcommissie. (info sponsorcommissie)

7

Ik wil meehelpen met jureren bij wedstrijden. Reglement kennis is niet noodzakelijk. Wel
bestaat de mogelijkheid om daarin bijgeschoold te worden. (info jurycommissie)

8

Ik wil meehelpen bij de training van de jeugd als hulpouder/jeugdtrainer. Eventuele
scholing wordt door de vereniging verzorgd. (info trainerscoördinator René van Valen)

9

Ik wil meehelpen om oud papier op te halen. (info Jan Visser / papiercommissie)

10

Ik heb belangstelling voor een bestuurlijke functie. (info voorzitter John Peter Kuntz)

11

Ik wil graag begeleiden bij het loopgroep project.(info coördinator Jan Visscher)

12

Ik wil het volgende nog mededelen:

Naam vrijwilliger:
Telefoonnummer:
E-mail:

versie 05-10-2020

@

Vergeet niet de achterzijde van dit formulier in te vullen!

