AANMELDFORMULIER
2019 ARSV THOR
Atletiek- en RecreatieSportVereniging “Tot Heil Onzer Ribbenkast”
Ondergetekende:
Voorletters:
Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Mailadres:
IBAN Bankrekeningnummer

Tussenvoegsels:
Geboortedatum:

Achternaam:
Man/Vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

Plaats:
Mobiel:
voor incasso contributies:

De incasso van de kwartaalcontributie zal de 25e van de eerste maand van het lopende kwartaal worden
uitgevoerd. Dus op 25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober van enig jaar.
Meldt zich aan als lid van ARSV THOR bij de afdeling(en)*:

*Bij aanmelding voor meerdere afdelingen is slechts éénmaal de basiscontributie verschuldigd.
Afdeling

Basiscontributie
(verplicht)
70,00

Afdelingscontributie

Jaarbedrag
contributie

Kwartaalbedr.
contributie

Uw
keuze

59,00

129,00

32,25

☐

70,00

59,00

129,00

32,25

☐

70,00

83,00

153,00

38,25

☐

70,00

51,00

121,00

30,25

☐

70,00

23,00

93,00

23,25

☐

Nordic Walking

70,00

41,00

111,00

27,75

☐

Gym groepen

70,00

66,00

136,00

34,00

☐

Jeu de boules

70,00

8,00

78,00

19,50

☐

Wedstrijdsport Jeugd
Pupillen
Wedstrijdsport Jeugd
Junioren
Wedstrijdsport Senioren,
geboren vóór 2000
Recreatie,
vanaf 18 jaar
Wandelen

en verleent tot wederopzegging een doorlopende incasso-machtiging aan ARSV THOR om van zijn/haar
bankrekening de verschuldigde contributie per kwartaal betreffende het lidmaatschap te incasseren.
Bij inschrijving is ook éénmalig aanmeldingskosten verschuldigd ad € 10,00. Dit bedrag zal bij de eerste
contributie-inning eveneens geïncasseerd worden.
Contributies voor lidmaatschappen van landelijke bonden worden jaarlijks vooruit afzonderlijk in rekening
gebracht. Bij de afdeling wedstrijdsport is het lidmaatschap en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie (AU)
verplicht. Voor de afdeling recreatie is lidmaatschap van de Atletiekunie eveneens verplicht en een
wedstrijdlicentie optioneel.

Voor 2019 gelden de volgende bedragen:

AU-Bondscontributie:
(mini)pupillen € 15,05; junioren € 15,90; senioren/masters € 17,20 en recreanten € 17,20.
AU-Wedstrijdlicentie: mini-pupillen € 0,00; pupillen € 8,15; junioren € 14,50; senioren en masters € 23,20.
KWBN: De ledenafdracht voor het lidmaatschap KWBN (wandelbond) bedraagt in 2019 € 16,00 (standaard)
of € 10,00 (basis) per jaar en is optioneel.
ARSV THOR kent een verenigingswerkbeleid. Dit houdt in dat van alle leden van THOR een bijdrage van
acht uur per jaar wordt gevraagd voor diverse verenigingsactiviteiten. Nieuwe leden zijn vrijgesteld in het
jaar dat ze lid worden, maar wij zouden het heel prettig vinden als u zich ook in het jaar van aanmelding
zou willen inzetten voor onze vereniging. Op de achterzijde van dit aanmeldformulier kunt u zien hoe u zich
zou kunnen inzetten. Wij vragen uw aandacht hiervoor.
Handtekening lid of ouder/voogd:

Datum:

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier in te vullen en na ondertekening in te leveren via de trainer of
op te sturen naar: Ledenadministratie ARSV THOR, Antwoordnummer 895, 4700 VB Roosendaal
PS. Uw aanmeld/incassomachtigingsformulier wordt bij ARSV THOR digitaal gearchiveerd.

VERENIGINGSWERK AANMELDFORMULIER
ARSV THOR kent een verenigingswerk-beleid. Wij vragen van ieder lid een jaarlijkse inzet van minimaal acht uur voor
de vereniging. Deze inzet kan op vele manieren ingevuld worden. Onderstaand kunt u aangeven aan welke
taken/werkzaamheden u wilt deelnemen en welke vaardigheden/kennis u bezit.
KRUIS AAN WELKE TAKEN/ WERKZAAMHEDEN U WILT DOEN.
ALGEMEEN:
□
Administratief werk
□
Archief
□
Barvrijwilliger
□
Bestuurlijk werk
□
Clubbladbezorger
□
Fondsenwerving / sponsoring
□
Fotograaf

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Hulp bij jeugdactiviteiten
Hulp bij gymgroepen (bijv koffie zetten)
Hulp bij activiteiten algemeen
Jureren
Werkgroep Thorarchief
Werkgroep ………………… (graag invullen)
Verkeersregelaar

TRAINER/VOORLOPER:
Trainer jeugd
□
Trainer wedstrijdsport senioren
□
Trainer gymgroepen

☐
☐
☐

Trainer recreatie
Trainer nordic walking
Trainer wandelen

ONDERHOUD
□
Timmerwerk
□
Schilderwerk
□
Schoonmaak
□
Smeedwerk

☐
☐
☐

Elektriciteitswerk
Tuinierswerk
Klusjes

EVENEMENTEN (met voorkeur voor):
□
Avondvierdaagse
□
Halve marathon van Roosendaal
□
Landgoedloop
□
Nieuwjaarsloop
□
Opstartcursus
□
Quikloop

☐
☐
☐
☐
☐

Running Center Classic
Thorcross
Wandel – nordic walkingtochten
Wintercompetitie
Zomertijdloop

KRUIS
□
□
□
□

AAN WELKE KENNIS en/of VAARDIGHEDEN U KUNT INBRENGEN:
Kennis automatisering
☐
Kennis PR
Kennis bouwkundige zaken
☐
Schrijfvaardig / spreekvaardig
Kennis juridisch
☐
Commerciële vaardigheden
Kennis medisch
☐ ……………………………………

Leden hoeven in het jaar dat ze lid worden geen vrijwilligerswerk te verrichten. We vragen wel wát u kunt doen.
□ Ik ben vrijgesteld (op grond van artikel 3, 4, en 5 van het verenigingswerk reglement; zie website)
□ Ik vraag vrijstelling op grond van artikel 6 van het verenigingswerk reglement
□ Ik wil geen verenigingswerk verrichten. Dit betekent dat ik ARSV THOR € 25,00 per jaar betaal. Ik geef toestemming
om dit bedrag automatisch te incasseren.

Telefoonnummer:…………………

E-mail: …………………………………

Datum: ……………………

Handtekening

