
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Voornaam en achternaam:............................................................................................................................................... 

Geboortedatum:………………………........................................................................................Geslacht:   man /  vrouw 

______________________________________________________________________________________________ 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:………………………………………………………………......… Woonplaats:………………….….…………………………………….…….. 

Telefoon:………………………………………………………………….…… Mobiel:………………………….…….………………………………….…….. 

Email1:…………………………………………………………………….……. Email2:…………………………………..……………………………….……... 

Gewenste ingangsdatum:………………………………………….….. Seizoen:   jaar of    zomer of   winter 
_______________________________________________________________________________________________ 
Geef de gewenste lidmaatschapscategorie aan:     ik beschik al over een wedstrijdlicentie bij een andere vereniging 
 

 CATEGORIE Contributie 
(€ per maand) 

KNAU 
afdracht 

Totale kosten 
(€ per jaar) 

Totale kosten 
(€ per ½ jaar) 

 Jaarlid – geen training 5,50 16,95 82,95 49,95 
 Senior/Master – wedstrijdlicentie, geen training 5,50 39,80 105,80 72,80 
 Senior/Master – Training (1x per week) 10,00 16,95 136,95 76,95 
 Senior/Master – Training (1x p.w.) + wedstrijdlic. 10,00 39,80 159,80 99,80 
 Senior/Master – Training (2x p.w.) 15,50 16,95 202,95 109,95 
 Senior/Master – Training (2x p.w.) + wedstrijdlic. 15,50 39,80 225,80 132,80 
 Junior A/B    (1999 – 2002) 14,50 29,95 203,95 116,95 
 Junior C/D    (2003 – 2006) 12,75 29,95 182,95 106,45  
 Pupil A/B/C  (2007 – 2010) 11,50 22,90 160,90 91,90 
 Pupil mini     (2011 – later) 11,50 14,85 160,90 91,90 
 Eenmalig inschrijfgeld voor alle categorieën   12,00 12,00 
 TOTALE CONTRIBUTIE     

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze ledensecretaris: ledenadministratie@avhaarlem.nl 
 

 

Spelregels:  Het lidmaatschap van een vereniging geldt per kalenderjaar en kan NIET per maand worden opgezegd. 
 

Het lidmaatschap geldt voor de gehele contractperiode; jaar of zomer/winter en wordt automatisch verlengd. 
Zomerseizoen is van april t/m september, winterseizoen is van oktober t/m maart. Er vindt geen restitutie plaats van 
contributiegelden over niet gebruikte trainingsperiodes. 
 
Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend kalenderjaar dient voor 15 november te geschieden. 
Afmelding kan uitsluitend schriftelijk bij de ledensecretaris:  ledenadministratie@avhaarlem.nl   
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ondertekening voor akkoord (bij minderjarige leden de ouder/verzorger):  
 

Ondergetekende:………………………………………………………………..…………Datum:………………………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening:  
_______________________________________________________________________________________________ 
 



 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

VERENIGINGSTAKEN: VRIJWILLIGERS GEZOCHT ! 
 

AV Haarlem is een vereniging waar we samen trainen, en elkaar dus ook helpen om te kunnen blijven bestaan. 
Activiteiten voor de jeugd, een verse kop koffie in de kantine, wedstrijden organiseren: dat gaat allemaal niet vanzelf. 
Van ouders van jeugdleden en atleten vanaf 16 jaar wordt verwacht dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt waar 
mogelijk is. Dat kan al vanaf een paar uurtjes per jaar. Kunnen we ook op jou rekenen? 
 

 Kantine diensten (trainingen & wedstrijden)  Wedstrijdorganisatie (baan en veld) 
 Tekst & beeld voor de website en overige media  Jury werkzaamheden 
 Trainingen geven  Overig;………………………………………………………………………. 
 
 

Hoe bent u bij AV Haarlem terecht gekomen: 
 via een kennis /  via internet /  via de Sportpas /  anders;……………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

M A C H T I G I N G 
EENMALIGE INCASSO 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Atletiekvereniging Haarlem om een eenmalige 
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van AV Haarlem. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.  
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank en met de penningmeester van AV Haarlem, 
John Komen:  john.komen@avhaarlem.nl 
 
 

Naam: ..............................................................................................................................................................................  

Adres: ..............................................................................................................................................................................  

Postcode en woonplaats: ................................................................................................................................................  

IBAN:     [   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ] 
 

Datum:………………………………… 

 

 

 

Handtekening rekeninghouder: 
 
 

Dit formulier invullen, scannen en opsturen naar:  ledenadministratie@avhaarlem.nl 
Je kunt het formulier ook bij de trainer inleveren. 


