INSCHRIJFFORMULIER A.V. PHOENIX
S.v.p. invullen in blokletters

Persoonsgegevens
Voorletters: ……………………Voornaam:
Geboortedatum:
Adres:

................................ ……………….. Achternaam: .......................................................................... M

/V

.................. / ................................/.......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode:

............................................................................................ Woonplaats: ...............................................................................................................

Telefoon: .............................................................................................. E-mailadres: ...............................................................................................................
Land van herkomst*:

..................................................................................................................................................................................................................

Land van herkomst vader*:

.................................................... Land

van herkomst moeder*:

........................................................................

Lidmaatschap
Datum ingang lidmaatschap:

......................./ ............................... / ....................................................................................................................................

Indien je al eerder lid was van een atletiekvereniging:
Vereniging :

....................................................................................... Licentienummer

Atletiekunie:

........................................................................

In welke trainingsgroep wil je regelmatig gaan trainen?
 Pupillen
Trainer:

 Junioren

 Recreanten

 Sprint & Technisch  (wedstrijd) Midden & Lange afstand

................................................................................................................................................................................................................................................

Indien van toepassing

Nummer U-pas (gemeente): ………………………………………………. (kopie van de U-pas (voor- en achterkant) elk jaar toesturen
aan de ledenadministratie; indien geen kopie van U-pas, zijn wij genoodzaakt de volledige contributie in rekening te brengen)

Student: ja / nee (als ja: een kopie van studentenkaart bijvoegen;; elk jaar dient de ledenadministratie een nieuwe kopie te
ontvangen)

Contributie en Atletiekunie-wedstrijdlicentie
De hoogte van de contributie wordt op de achterzijde toegelicht. Bij inschrijving betaal je éénmalig een
inschrijfgeld van €15,00. Dit bedrag wordt automatisch samen met het eerste kwartaal aan contributie
geïncasseerd.
Indien je een wedstrijdlicentie wilt en AV Phoenix machtigt voor de contributie, wordt het bedrag hiervoor automatisch samen met de eerste contributie geïncasseerd. Het bedrag voor een wedstrijdlicentie bedraagt voor 2018
€22,85 voor senioren en €14,30 voor junioren. Pupillen ontvangen een wedstrijdlicentie van de vereniging.
De wedstrijdlicentie geldt voor een heel jaar, dus ook als je halverwege het jaar lid wordt of je licentie aanvraagt.
In februari wordt de WL automatisch geïncasseerd over het lopende jaar. Mocht je na februari lid worden, dan
wordt de WL geïncasseerd bij de eerstvolgende incasso.
IBAN:

.....................................................................................................................................................................................................................................................

(ook bij U-pas houders is het invullen van het volledige rekeningnummer verplicht)
* In navolging van het landelijke allochtonenproject ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’ waar AV Phoenix in geparticipeerd
heeft, willen wij u vragen deze vragen in te vullen. Om te bezien of de beoogde resultaten van dit project behaald zijn (15%
hogere sportparticipatie onder (niet-westerse) allochtonen) worden de gegevens gebruikt voor een tussen- en nameting. Dit
project is inmiddels afgerond maar de vereniging blijft zich inzetten om allochtonen te stimuleren om te sporten en lid te worden
van een vereniging. Om de resultaten hiervan te kunnen blijven meten vragen wij u om deze gegevens. De gehele procedure
verloopt conform de wet op de privacy.
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Phoenix, een atletiekvereniging voor en door vrijwilligers
Als vrijwilligersvereniging staan we letterlijk stil zonder een actieve bijdrage van velen. Daarom vragen we je dit
formulier in te vullen en aan te geven wat jij (of je ouders als je jeugdlid bent) voor de vereniging kunt doen.
Vrijwilligerswerk is bij Phoenix niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. Met de gegevens uit dit formulier
weten we welk beroep we op je kunnen doen. Voor nieuwe jeugdleden vragen wij één van de ouders
onderstaande in te vullen.

Wat is je Beroep (of studierichting)?

..............................................................................................................................................................................

In welk vakgebied ben je opgeleid? ................................................................................................................................................................................
Hoogst genoten opleiding?

...................................................................................................................................................................................................

Sporttechnische diploma’s (trainer of jury)

................................................................................................................................................................

Hobby’s/interesses ......................................................................................................................................................................................................................
Rijbewijs (A, B, C, D, geen of anders)
In het bezit van:  EHBO-diploma

..........................................................................................................................................................................

 Reanimeren

 AED

 BHV-diploma

 geen

Binnen de vereniging gaat mijn interesse uit naar de volgende functies: (*meerdere antwoorden mogelijk)
 Bestuurslid

 PR/Communicatie

 Opbouwhulp bij wedstrijden

 Commissielid

 Sponsorcommissie

 Verkeersregelaar

 Trainer jeugd

 Jury

 Chauffeur/helper bij jeugdwedstrijden

 Trainer Senioren

 Barmedewerker

 Oudercommissie

 Clubbladredactie

 Wedstrijdsecretaris

 Juniorencommissie

 Webredactie

 Lid WOC (Wedstrijd Organisatie Commissie)

 Recreantencommissie

 Vrijwilligerscommissie

 Organisatie clubkamp

Anders:

Ik ben beschikbaar voor het doen van vrijwilligerswerk vanaf:

............................... / ................................................/ ...............................

Beschikbare tijd per week in uren: ...................................................................................................................................................................................
Overige opmerkingen:

..............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Ingevuld door: (in geval van jeugdlid)

...........................................................................................................................................................................

Hoe ga je contributie betalen?
De contributie dient per automatische incasso, per kwartaal te worden betaald. Hierbij machtig ik AV Phoenix te
Utrecht tot het doen van afschrijvingen in verband met contributie. De afschrijving geschiedt in principe aan het
begin van de tweede maand in het kwartaal. Ik kan het bedrag altijd binnen 30 dagen laten terugstorten.
Wil je een Atletiekunie wedstrijdlicentie? Ja / nee
Plaats: .................................................................................................... Datum:

..........................................................................................................................

Handtekening:

Handtekening ouders / voogd (bij minderjarigheid)

....................................................................................................

..............................................................................................................................................
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Contributie
Contributie per kwartaal
Leeftijd 1)

Contributie

Pupillen

t/m 10

€ 40,20

€0,00

Junioren CD

t/m 14

€ 40,20

€0,00

Junioren B

t/m 16

€ 52,20

€0,00

Junioren A

t/m 18

€ 52,20

€ 26,10

Senioren

v/a 19

€ 52,20

€ 26,10

Vrouwenloopgroep
Studenten

2)

U-pas 3)

€ 24,00
€ 40,20

De bedragen zijn geldig van 1 juli 2016 tot 1 juli 2018.
1)

Leeftijdscategorieën zijn ter indicatie. De leeftijdscategorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 januari.

2)

Studententarief wordt alleen berekend indien gebruik gemaakt wordt van een automatische incasso per
kwartaal. Daarnaast moet jaarlijks een kopie van je studentenkaart toegestuurd worden. In andere gevallen
worden de reguliere seniorentarieven gehanteerd.

3)

Indien in het bezit van een U-pas kan de contributie (deels) via de U-pas worden voldaan. Tot en met de
leeftijd van 16 kan het volledige bedrag van de contributie via de U-pas worden voldaan (€40,20 per kwartaal
t/m 14 jaar en €52,20 per kwartaal voor 15 en 16 jarigen). Vanaf 17 jaar kan de helft van de contributie
voldaan worden via de U-pas (€26,10). De andere helft wordt via automatische incasso geïnd (€26,10). Geeft
de U-pas niet meer voldoende saldo of is de U-pas niet meer geldig dan zal het restant middels
automatische incasso worden geïnd.

Beëindiging lidmaatschap
Je moet altijd schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie (zie voor in clubblad). Het lopende kwartaal is dan
nog volledig verschuldigd.
Dit formulier per post of per e-mail sturen naar:
Ledenadministratie AV Phoenix
T.a.v. Patricia Brienesse
Valkenkamp 499
3607 ME Maarssen
e-mail: ledenadministratie@avphoenix.nl
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