
Dit formulier inleveren bij je trainer of contactpersoon. Per mail kan ook naar 
ledenadministratie@avhollandia.nl. De tarieven staan op www.avhollandia.nl .Als er geen machtiging 

afgegeven dan is er een toeslag van € 10,00 

Welkom bij Atletiekvereniging  Hollandia 
Inschrijfformulier met ingang van _______________________ 

Ondergetekende meld zich aan als lid van Atletiekvereniging Hollandia.* 

Gegevens nieuw lid 

Roepnaam: Straat + huisnr.: 
Voorletters: Postcode: 
Achternaam: Plaats: 
Geslacht: M/V Telefoonnummer: 
Emailadres:  
Geb. dat. 06- 

Aankruisen wat van toepassing is. 

( ) Pupillen     ( ) Junioren   ( ) Framerunner 

( ) Recreant zonder wedstrijdlicentie  ( ) Senioren/Masters met wedstijdlicentie   ( ) Framerunner (met wedstrijdlicentie) 

( ) woensdag ochtend lid (zonder wedstrijdlicentie ( ) Woensdagochtend lid (met wedstrijdlicentie) 

* Triatleten dienen zich bij de triatlonafdeling aan te melden. 

De gegevens worden in een digitaal bestand opgeslagen en worden alleen gebruikt voor vereniging doeleinden. 

Door ondertekening verklaart ondergetekende dat hij/zij bekent is en akkoord gaat met het privacy beleid van AV Hollandia, 
welke te lezen is op onze website. Tevens verklaart ondergetekende op hoogte te zijn van bij het lidmaatschap behorende 
rechten en plichten. 

Bij een nieuw lid wordt éénmalig  € 7,50 inschrijfkosten in rekening gebracht ( voor de kosten die de Atletiek Unie in rekening 
brengt). 

 Handtekening lid voor akkoord    Handtekening ouder/verzorger indien 

        nieuw lid jonger dan 16 jaar is 

 

 _________________________    ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Machtiging: 

Ondergetekende verleent tot wederopzegging een machtiging aan Atletiek vereniging Hollandia te Hoorn om van 
zijn/haar bankrekening de verschuldigde contributie bedragen af te schrijven. 

Naam: 

Adres: 

Postcode:       Woonplaats: 

Bankrekening;       

Datum:       Handtekening: 

 



 

 

Ledenkaart 

Van elk  lid vragen wij  de ledenkaart in te vullen en samen met het inschrijfformulier in te leveren. Voor de 
jeugdleden t/m junior C (t/m 15 jaar) vragen wij een van de ouders/verzorgers dit formulier  in te 
vullen.                                                          

Wat zou u voor onze vereniging als vrijwilliger willen betekenen? 

Roepnaam en achternaam 
 

Naam jeugdlid 
 

 

Assistentie tijdens wedstrijden wil ik doen 

Klaarzetten/uitzetten/opruimen wedstrijdmateriaal 
 

Werkzaamheden bij atletiekwedstrijden bv . afstand opmeten bij balgooien of zand 
harken bij verspringen. 

 

Werkzaamheden bij hardloopwedstrijden  bv.  parcours uitzetten, helpen bij 
inschrijven, drink post bemannen , verkeersregelaar . bv. Parkcross en Dijkenloop 

 

Helpen in de kantine 
 

 

Onderhoudswerkzaamheden wil ik doen 

Schilderwerk 
 

Uitvoeren elektrawerkzaamheden 
 

Terreinonderhoud b.v bladblazen, sneeuwschuiven. 
 

 

Administratieve werkzaamheden wil ik doen 

Administratief werk 
 

Werkzaamheden voor het clubblad 
 

Werkzaamheden website 
 

 

Andere werkzaamheden wil ik doen 

Openen /sluiten accommodatie (en event. kantine) bij schoolsportdagen . 
 

Verzorgen van trainingen  of assisteren bij trainingen. 
 

Helpen bij de organisatie van sociale activiteiten 
 

 
Welke deskundigheid zou u willen inzetten voor de vereniging? 

 
Alvast bedankt voor uw hulp 


