
Atletiek en Wandelsportvereniging Weert (AV Weert) 
Aanmeldingsformulier (versie 2020)  

Volledig invullen 
 

Man O  Vrouw O  
 
Achternaam: ___________________________ Roepnaam: ____________________________ 
  
Voorvoegsel(s): ___________________________ Voorletters: ____________________________ 
 
Straat: ___________________________ Huisnummer: ____________________________ 
 
Postcode: ___________________________ Woonplaats: ____________________________ NL / B 
 
Geboortedatum: ___________________________ Telefoon/Gsm: ____________________________ 
 
Mailadres: _______________________________________ (tot 16 jaar mailadres ouders)  
 
Handtekening ouders: __________________________________ (tot 16 jaar) 
 
Ik meld me m.i.v.:  _____-_____-__________  aan voor: (s.v.p. aankruisen wat WEL van toepassing is) 
     
Atletiek O Jeugdlid O Atletiek volwassenen O NSG-atletiek 
 

 O Loopgroep op de atletiekbaan O Loopgroep in het bos of op de weg   
  

Wandelen O Nordic Walking  O Sportief wandelen  O Recreatief wandelen 
 
Alleen voor volwassen leden O Ik wil ook krachttraining O Ik wil ook een wedstrijdlicentie 
 
Er is al iemand van het gezin lid van AV Weert O Ja   O Nee 
 
Door ondertekening van dit formulier, geeft u toestemming aan AV Weert om de contributie van uw rekening 
te incasseren.    
(Incassant: Atletiekvereniging Weert, IBANnummer: NL10 RABO 0156 9377 27) 
 
U heeft het recht op terugboeking door uw bank conform de met uw bank overeengekomen voorwaarden.  
 
 
De rekening waarvan de contributie kan worden geïncasseerd staat op naam van: 
 
Voorletters en achternaam: _______________________________________________________ 
 
Woonplaats: _______________________________________________________  
 
Uw rekeningnummer (IBAN): _______________________________________________________ 
 
Incasso contributie  O per jaar (gewenst)  O per halfjaar 
 
O Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van dit formulier 
 
Ondertekening:  Plaats:___________________________ Datum:_________________________ 
 
Handtekening: __________________________________________________________________ 
 
 
Dit aanmeldingsformulier retour aan: 
Jac van den Berg, ledenadministratie, Middelstestraat 12, 6004 BK Weert, of 
In AV Weert Clubgebouw, de grijze brievenbus bij de ingang binnen, of 
Digitaal naar ledenadm@avweert.nl.  
 
  

mailto:ledenadm@avweert.nl


            Versie 2020 
 

Contributie (per jaar) in 2020: 
 

Pupillen  €  171,00    Atletiek/Loopgroepen in het bos of op de weg €  162,00   
Junioren  €  194,00    Atletiek/Loopgroepen op de baan  €  184,00  
NSG    €    89,00      Nordic Walking en/of Sportief wandelen €  108,00 
      Recreatief wandelen      €    40,00 
Krachttraining  €    84,00      Wedstrijdlicentie     €    24,00 
                                                           Opwaardering bondslidmaatschap wandelen €      7,50   

Eenmalige inschrijvingskosten:  €  20,00 (geldt voor alle categorieën).  

Alle contributies zijn inclusief één bondscontributie. Wilt u lid worden van twee of meer bonden, dan zijn de tweede en 
volgende bondscontributies voor uw rekening. 

De contributies voor pupillen en junioren zijn inclusief de wedstrijdlicentie. Kortingen op contributie (alleen voor 
jeugdleden): 10% tweede jeugdlid van gezin, 25% derde en overige jeugdleden. 
 
Deelname aan meerdere trainingen 
= Leden van de Atletiek/Loopgroepen op de baan mogen gratis deelnemen aan alle trainingen van 

Atletiek/Loopgroepen in het bos of op de weg. 
 
= Leden van alle Atletiek/Loopgroepen mogen gratis deelnemen aan Nordic Walking, Sportief wandelen en Recreatief 

wandelen.  

= Leden van Nordic Walking mogen gratis deelnemen aan Sportief wandelen en Recreatief wandelen. 

= Leden van Sportief wandelen mogen gratis deelnemen aan Nordic Walking en Recreatief wandelen. 

Let op! Indien men van deze regeling gebruik wil maken dient men zich vooraf zowel bij de betreffende trainers/sters 
als bij ledenadm@avweert.nl (Jac van den Berg, 0495-536619) aan te melden. 

Lidmaatschap 
We wijzen erop dat het lidmaatschap, evenals bij de Atletiekunie of de Wandelbond, voor één kalenderjaar wordt 
aangegaan. U bent verplicht voor het gehele kalenderjaar contributie te betalen. Indien u in de loop van een 
kalenderjaar lid wordt, geldt het lidmaatschap voor de rest van het kalenderjaar en betaald u een evenredige 
contributie.  
Het lidmaatschap wordt aan het eind van het jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u zich vóór 25 oktober 
(Wandelbond) of 25 december (Atletiekunie) afmeldt. Hierop wordt u via de site in oktober en/of december 
geattendeerd.  
 
Afmelden: schriftelijk bij Jac van den Berg, Middelstestraat 12, 6004 BK Weert of via mail aan ledenadm@avweert.nl. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
In het kader van de AVG worden uw persoonsgegevens, waar nodig binnen de vereniging, gedeeld met 
bestuursleden en/of trainers. Buiten de vereniging worden ze gedeeld met de Koninklijke Wandelbond Nederland 
(KWBN) en/of Atletiekunie om u aan te melden bij de respectievelijke Bond(en). In de privacyverklaring op onze site 
kunt u hier meer over lezen. http://www.avweert.nl/algemeen/privacy  
Door ondertekening gaat u hiermee akkoord.  
 
Preventief sportmedisch onderzoek 
AV Weert adviseert nieuwe leden van 35 jaar en ouder een preventief sportmedisch onderzoek bij Mediweert (onderdeel 
St. Jans Gasthuis Weert) te ondergaan. Dit o.a. om het risico op sportletsels en ongevallen zo laag mogelijk te houden. 

Vrijwilligers 
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Graag informeren we u over de verschillende mogelijkheden binnen onze 
vereniging. 

 
Nadere informatie 
Indien u nog vragen heeft mag u altijd bellen (tel. 0495-536618) of mailen (e-mail ledenadm@avweert.nl) Doe dit 
zeker in geval van twijfel! 

Met het invullen en mailen van dit formulier geeft u AV Weert toestemming uw gegevens te beheren en de 
contributie van uw rekening te incasseren. 
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