Contributie

INSCHRIJVING (onder voorbehoud)

De contributie is voor het verenigingsjaar 2019 als volgt vastgesteld:
Jeugd
Jeugd

6 t/m 11 jaar
12 t/m 15 jaar

(pupillen)
(C-/D-junioren)

€ 164,00
€ 189,00

Jeugd

16 t/m 19 jaar

(A-/B-junioren)

€ 204,00

Hierbij geeft ondergetekende zich op als lid van Atletiekvereniging Wijchen
(AVW) en verklaart tevens akkoord te gaan met de statuten, huishoudelijk
reglement en privacyverklaring (zie www.avwijchen.nl) en zich hieraan te
houden. Als u ouder/verzorger bent van een minderjarig (aspirant)lid verklaart
u uw kind hiervan op de hoogte te brengen.

Masters en senioren

€ 219,00

NAAM + ROEPNAAM

_____________________________________________

Nordic Walkers / student atleet

€ 144,00

GESLACHT

o

Recreanten zonder licentie (mogelijk v.a. 18 jaar)
(o.a. loopgroepen)

€ 189,00

GEB.DATUM

_____________________________________________

STRAAT + NR.

_____________________________________________

POSTCODE + PLAATS

_____________________________________________

Bovenstaand bedrag is inclusief de afdracht aan de Atletiekunie, aan de gemeente
Wijchen en de wedstrijdlicentie (indien van toepassing). De afdrachten worden bij nieuw
lidmaatschap in het eerste kwartaal lidmaatschap geincasseerd. Na het eerste jaar
worden de afdrachten in het eerste kwartaal van het jaar geincasseerd.

Inschrijfgeld is verschuldigd bij elke inschrijving en bedraagt €10,00.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Voor bovengenoemde categorieën is het kalenderjaar waarin de leeftijd wordt
bereikt, bepalend.

Na ontvangst van dit inschrijfformulier volgt een schriftelijke bevestiging van de
ledenadministratie met een machtigingsformulier voor het innen van de
contributie. De contributie wordt in vier stappen geïnd.
Opzeggen van lidmaatschap is per kwartaal, minimaal 1 maand voor begin van
een kwartaal. Als je je daarna weer opnieuw inschrijft ben je weer opnieuw
inschrijfgeld verschuldigd.
Let op: je bent pas lid als de trainer aangeeft dat je bij de betreffende training
aan kan sluiten.
Voor vragen: ledenadministratie@avwijchen.nl
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TEL 1 / VAST:

___________________________________________________

TEL 2 / MOBIEL:

___________________________________________________

EMAILADRES
o Jeugd

Tijdens de ALV wordt de contributie voor het lopende/komende jaar vastgesteld.
Vanaf 18 jaar is het mogelijk om als recreant lid te zijn van de AVW. In dat geval
wordt wel lidmaatschap aan de Atletiekunie betaald, maar geen wedstrijdlicentie.
Je kunt dan niet deelnemen aan wedstrijden van de Atletiekunie.
Als je als lid vrijwilliger bent voor AVW en meer dan 20 uur in een jaar
aantoonbaar als vrijwilliger een bijdrage hebt geleverd, krijg je aan het eind van
het jaar de vrijwilligersbijdrage (van € 30,00) teruggestort. Bespreek dit met de
voorzitter van de commissie waar je je voor inzet / gaat inzetten.

o

M

o Master

___________________________________________________
o Senior

o Nordic Walker

o Studentatleet

DATUM:
HANDTEKENING
(tot 18 jaar ouder/voogd)

Ontvangst nieuwsbrief AVW

o

JA

Inschrijfformulier s.v.p. inleveren bij de trainer:
Naam en akkoord trainer:

o

NEE

o Recreant

INFORMATIE OVER AVW
Atletiekvereniging Wijchen is opgericht op 6 november 1984 en heeft als
verengingsnummer 18430 van de Atletiekunie. Het is een financieel
gezonde sportvereniging waar jong en oud, in een veilige omgeving, op
een gezonde manier speelt, ontwikkelt en presteert.
AtletiekVereniging Wijchen is een atletiekvereniging met betrokken leden,
atleten / lopers / nordic walkers en vrijwilligers. Ieder lid kan binnen AVW
op het eigen niveau de prestaties verbeteren en zichzelf uitdagen. De
groep fungeert hierbij niet alleen als veilig vangnet maar ook als
stimulans om nog beter te presteren.
Waarden en principes

Binnen AVW hebben we een aantal waarden en principes waar we veel
waarde aan hechten.
 Bij AVW is er aanwijsbare waardering voor élke prestatie op élk
niveau.
 Binnen AVW is ruimte voor initiatief en creativiteit.
 Wij hechten veel waarde aan het AVW-gevoel waarin gezelligheid,
saamhorigheid en verantwoordelijkheid centraal staan.
 AVW waardeert haar vrijwilligers.
 Er ligt veel verantwoordelijkheid bij de commissies waarin ook initiatief
de ruimte krijgt. Belangrijk is hierbij helderheid over taken en
verantwoordelijkheden.
 Bij de training en begeleiding van jeugdatleten worden pedagogische
en didactische principes toegepast zoals die door de bond in het
jeugdbeleid zijn vastgelegd.
 Er wordt door de trainers van en met elkaar geleerd
Lidmaatschap is mogelijk vanaf 6 jaar.
Leden dienen zich op de hoogte te stellen en tevens akkoord te gaan met
de statuten en het huishoudelijk reglement, zoals vastgesteld in de ALV,
en zich hieraan te houden.
Atletiekvereniging Wijchen
De Wychert 4
6603 AG WIJCHEN
Zie voor meer informatie: www.avwijchen.nl
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