Atletiek Vereniging Zaanland
Opgericht 15 december 1933
Atletiekunie-verenigingsnummer 03137
ledenadministratie@avzaanland.nl

Ledenadministratie
Postbus 1272
1500 AG Zaandam

Ondergetekende meldt zich aan als lid van A.V. Zaanland,

Standaard wordt voor pupillen en junioren een wedstrijdlicentie aangevraagd.

Zaandam d.d. _____ - ____ - 2018
Naam: _______________________

Betalingsregeling.
Voorletter(s): _________________

Voornaam: ___________________
Geboortedatum: _______________

Man

De betaling vindt in twee termijnen plaats.
Huishoudens met meerdere AVZaanland leden kunnen gebruik maken van
een kortingsregeling. (2e gezinslid 10% korting, 3e gezinslid 20% korting
enz.). Als u van deze regeling gebruik wil maken noteer dan hieronder de
namen van de andere Zaanland leden uit het gezin.

Vrouw

Adres: ______________________________________________________
Postcode: ____________________

Alleen voor junioren/pupillen

Woonplaats: _________________

Graag vragen we uw medewerking aan het geven van een machtiging.
Voor betaling per acceptgiro brengen wij u € 5,- extra per jaar in rekening.
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

Telefoonnummer: _____________________________________________
Email adres: _________________________________________________

Machtiging Incasso Jaarlijkse Contributie
AV Zaanland

Voorwaarden Lidmaatschap
Een verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt automatisch ieder jaar
verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet uiterlijk op 1 november, voorafgaand aan het nieuwe
verenigingsjaar worden doorgegeven, per brief of per mail.

Ondergetekende geeft de penningmeester van AV Zaanland
toestemming om de jaarlijkse contributie in 2 delen te
incasseren van:

Handtekening voor akkoord voorwaarden: ______________________________________________

Rekeningnummer IBAN: _______________________________

Contributie 2018 (met machtiging)

Ten name van: ______________________________________

Kruis hieronder aan welk lidmaatschap u wilt (m.u.v. pupillen en junioren)

Pupillen tot 11 jaar
Junioren tot 19 jaar

€
€

120,85
161,90

Senioren/Masters zonder wedstrijdlicentie
Senioren/Masters met wedstrijdlicentie
Woensdagochtend
G-atleten
Nordic Walkers
Inschrijfkosten, éénmalig bij inschrijving

€
€
€
€
€
€

192,60
215,45
112,80
112,80
112,80
12,50

Plaats: ____________________________________________
Datum: ____________________________________________
Naam: _____________________________________________
Handtekening: ______________________________________
Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u het bedrag binnen 56 dagen na
afschrijving terug laten storten op uw bank/postbankrekening.

Dit formulier kunt u opsturen naar de ledenadministratie
of inleveren in de kantine.

