
 

Inschrijfformulier AtletiekVereniging Pijnenburg 2023 
 
Persoonlijke gegevens 
Voorletters  :  ……………………………. Voornaam  : ……………………………. 
Achternaam  :  …………………………….…………………………….………………….. 
Geboortedatum :  ……………………………. Geslacht  : ……………………………. 
 
Huisadres  : …………………………….…………………………….………………….. 
Postcode  : ……………………………. Plaats : …………………………….  
Telefoon  :  ……………………………. Mobiel  : ……………………………. 
Mail adres  : …………………………….…………………………….………………….. 
Beroep  : …………………………….…………………………….………………….. 
 
Lidmaatschap 
Datum ingang : 
Categorie :  Pupil U8/U9/U10/U12  Junior U14/U16/U18/U20 
    Wedstrijd Senior  Wedstrijd Master 
 :  Recreant  Run4Fun  Powerwalk  Nordicwalk  
 :  Combilopen  S.V.P. Categorie aankruisen. 
Trainer  : …………………………….…………………………….………………….. 
 
Als je al eerder lid was van een atletiekvereniging, vul dan onderstaande in. 
Bondsnummer : ……………………………. Vereniging : ……………………………. 
 
Het lidmaatschap Pijnenburg houdt in dat men akkoord gaat met de gebruiken, reglementen en statuten 
van AV Pijnenburg. De vereniging heeft voortdurend vrijwilligers nodig voor diverse taken en wij stellen 
het erg op prijs wanneer u hiervoor ook (soms) beschikbaar bent. 
 
Contributie en Atletiekunie lidmaatschap 
Bij inschrijving wordt de half jaarcontributie berekend naar rato van het aantal maanden dat men lid is 
tot het tijdstip van de normale contributie-inningen. Deze tijdstippen van de normale inningen zijn 2 
keer per jaar in januari en in juli. Bij de eerste inning worden € 15 inschrijfgeld en de kosten van het 
Atletiekunie lidmaatschap geteld. De eerste inning van nieuwe leden kan ook tussentijds plaatsvinden. 
U wordt ook bij de Atletiekunie aangemeld. 
 
Bij de wedstrijd categorieën Pupil, Junior, Senior en Master is de Atletiekunie wedstrijdlicentie verplicht. 
Indien het totale contributiebedrag per gezin op een adres de grens van 598 euro per jaar overschrijdt, 
wordt maximaal € 598 gerekend (gezinscontributie). 
Categorie  Geboortejaar  Contributie 2023 (per jaar) * 
Pupil U8 = Minipupil 2016 en later  €  186 ** 
Pupil U9 = Pupil C 2015   €  198 ** 
Pupil U10 = Pupil B 2014   €  198 ** 
Pupil U12 = Pupil A 2012/2013  €  198 ** 
Junior U14 = Junior D 2010/2011  €  224 ** 
Junior U16 = Junior C 2008/2009  €  224 ** 
Junior U18 = Junior B 2006/2007  €  230 ** 
Junior U20 = Junior A 2004/2005  €  230 ** 
Wedstrijd Senior 2003 en eerder  €  252 ** 
Wedstrijd Master 1988 en eerder  €  252 ** 
Recreant  2003 en eerder  € 197 
Recreant junior (R4F) 2004 en later  € 197 
Power Walk  2003 en eerder  € 197 
Nordic Walk  2003 en eerder  € 197 
Combi loper  2003 en eerder  € 197 
* De contributie kan jaarlijks aangepast worden. Het  bestuur en de ledenvergadering kan eventueel 
nog correcties aanbrengen. Deze zullen dan verwerkt worden in de tweede inning in juli. 
** Inclusief wedstrijdlicentie Atletiekunie. 

Vul ook de 
achterkant in! 



 

 

 

Betaling contributie 
Contributie wordt via een Automatische Incasso geïnd van uw bankrekening.  
U geeft via deze doorlopende machtiging aan AV Pijnenburg toestemming.  
Indien u geen toestemming hiervoor geeft wordt er € 5,- extra administratiekosten  
in rekening gebracht. 

 
Doorlopende machtiging SEPA Incasso  
                                                
Naam incassant:    AV Pijnenburg    
Adres:      Wieksloterweg 10 3766 LS Soest 
IBAN rekeningnummer incassant:  NL 81 RABO 0315 9986 01 
BIC nummer incassant:   RABONL2U 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan AV Pijnenburg om 
doorlopende Incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens contributie-inning en uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van AV 
Pijnenburg. 
 
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. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam rekeninghouder: …………………………….…………………………….……………… 
Adres rekeninghouder: …………………………….…………………………….……………… 
Postcode: ……………………………. Woonplaats: …………………………………………... 
 
Rekeningnummer IBAN: …………………………….…………………………………………. 
Plaats en datum afgifte machtiging: ……………………………………..…., 2023 
 
Handtekening voor akkoord: …………………………….……………………………. 
(Bij minderjarigen is handtekening van ouder of voogd nodig.) 
Naam ouder of voogd van jeugdlid:............................................. 
 
N.B. 
- Uw persoonlijke gegevens worden conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
  (AVG) vertrouwelijk behandeld. Met het aangaan van het lidmaatschap gaat u akkoord met het  
  registreren en verwerken van uw persoonlijke gegevens conform het Beleid Persoonsgegevens 
  (te lezen op de website www.avpijnenburg.nl ). 
- U wordt geadviseerd een sportkeuring bij de afdeling sportgeneeskunde van het 
  Meander Medisch Centrum in Baarn te ondergaan. 
- De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade. 
- Het lidmaatschap wordt per 1 januari en 1 juli stilzwijgend verlengd voor een half jaar 
  tot schriftelijke opzegging. 
- Veel informatie over AV Pijnenburg is te vinden op onze website www.avpijnenburg.nl 
- Alle leden van AV Pijnenburg ontvangen automatisch de maandelijkse nieuwsbrief per  
  mail. Indien u de nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u onderaan de eerste  
  nieuwsbrief zich afmelden. 
Vragen over het lidmaatschap en veranderingen kunt u mailen naar 
ledenadministratie@avpijnenburg.nl 
 
In te vullen door de ledenadministratie 
Datum ontvangst inschrijving : ………………………… Categoriecode : …….. 
Lidnummer   : ………………………… Stretcher  : ……..   
Atletiekunie bondsnummer  : ………………………… Versie: 2023-1  


