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Voor- en achternaam : _______________________________________________________  Man □ Vrouw □ 

Adres    : _________________________________________________________________________ 

Postcode & woonpl. : _________________________________________________________________________ 

Geboortedatum : __________________________ E-mail : _____________________________________ 

Telefoonnummer : __________________________ Mobiel : _____________________________________ 

 

Ik meld mij aan als lid van ASV Atletics m.i.v.  : ____________________________________________ 

 

Ik meld mij aan voor (hokje aankruisen) 

□ Loopgroep recreanten  

 □ Maandag, □ Dinsdag, □ Woensdag, □ Donderdag, □ Vrijdag, □ Zaterdag 

□ Loopgroep wedstrijd-selectie* (training woensdagavond) 

□ Atletiek (jeugd)* 

□ Survivalgroep 

Bij de survivalgroep wordt je automatisch aangemeld (verplicht) als lid bij de Survivalbond. Dit lidmaatschap kost € 20,00 per 

jaar. Daardoor ben je verzekerd tijdens de survivaltraining. Meer info op www.survivalbond.nl 

 

* Bij opgave categorieën 'Loopgroep wedstrijd' en 'Atletiek' wordt er automatisch een wedstrijdlicentie voor deelname aan 

officiële Atletiekunie-wedstrijden aangevraagd. Verplichte wedstrijden worden doorberekend in de contributie. Verrekening 

van overige wedstrijden volgt achteraf. 

 

Contributie regeling 
De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd. Hiervoor dient u onderstaande incassomachtiging in te vullen. 

Het lidmaatschap duurt altijd tot het einde van een kwartaal en wordt telkens per kwartaal verlengd. Bij 

opzegging van het lidmaatschap dient de contributie tot en met het kwartaal waarin de opzegging 

plaatsvindt, worden voldaan.  

De éénmalige inschrijfkosten bedragen € 17,50. Als nieuw lid krijg je éénmalig een clubshirt aangeboden. 

 

Bij ondertekening van dit aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de statuten, het huishoudelijk reglement en 

de privacyverklaring van ASV Atletics. Atletics plaatst regelmatig foto's op haar website, social media en/of 

haar clubblad. Dat doen we zorgvuldig en met respect. Meer hierover in onze privacyverklaring, welke te 

vinden is op de website. 

 

Handtekening   Handtekening ouder/verzorger 

    (bij minderjarigen) 

 

 

_______________________ _______________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Doorlopende machtiging (S€PA) 
Door ondertekening van dit formulier geeft u ASV Atletics toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 

uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en overige periodieke bedragen en aan uw 

bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ASV Atletics. 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. 

 

Rekeningnummer (IBAN) : _____________________________  Handtekening rekeninghoud(st)er 

Plaats    : _____________________________   

Datum    : _____________________________ _________________________________ 

ASV Atletics Nijverdal 
Van Heerdtweg 5  Atletiekunie vereniging 20447 

7443 TA Nijverdal   KvK 40075803 

www.atletics.nl  Tel clubgebouw 0548-618844 



Vrijwilligerstaken en functies 

 

De club, dat zijn we met elkaar. En samen zorgen we er ook voor dat iedereen onbezorgd en met 

plezier kan sporten. Daarom willen we van jou, als nieuw lid graag weten welk steentje jij wilt 

bijdragen. Dat kan zijn één keer per jaar een paar uur helpen tijdens een evenement, helpen als 

jurylid, maar ook als actief lid in één van onze commissies. 

 

Het aantal groene zandlopers geeft aan welke tijdsinvestering je kunt verwachten: 

  één of enkele keren per jaar een paar uurtjes 

  een paar keer per maand ben je hiermee bezig 

 wekelijks steek je hier tijd in  

 

Ik draag graag mijn steentje bij als: (a.u.b. minimaal één hokje aankruisen) 

□ Jurylid  

Als jurylid zorg jij er bij de wedstrijd(en) voor dat de onderdelen helemaal volgens de regels worden uitgevoerd. Na een korte 

intern te volgen cursus, weet jij alles van de wedstrijdregels en ben je klaar om streng doch rechtvaardig te jureren…😊 

□ Kantinedienst  

Bij wedstrijden of evenementen help je een paar uurtjes om het reilen en zeilen in de kantine in goede banen te leiden.   

□ Vrijwilligerscoördinator  

Je brengt in kaart welke leden zich aangemeld hebben voor vrijwilligerstaken. Zo weet je wie er benaderd kan worden als 

vrijwilliger voor een taak of evenement. Deze functie kan goed ingevuld worden i.s.m. de ledenadministrateur. 

□ Vrijwilliger bij één van onze evenementen.  

Als club organiseren we jaarlijks vijf grote evenementen. Elk evenement wordt georganiseerd door een commissie. Op de dag 

van het evenement zijn vaak veel vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden.  

□ Commissielid  

Vind jij het ook leuk om samen met andere leden, jaarlijks één van onze evenementen te organiseren?  

□ Lid onderhoudsteam  

Het onderhoudsteam is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van onze accommodatie. Kleine reparaties of 

werkzaamheden voeren ze zelf uit en grotere, technische of moeilijke zaken kunnen worden uitbesteed.  

□ Jurycoördinator  

Voor een aantal jaarlijkse wedstrijden leveren wij als ASV Atletics juryleden. Jij hebt inzicht en overzicht van het aantal 

gecertificeerde juryleden en zorgt ervoor dat het aantal gevraagde juryleden aanwezig is bij de wedstrijden. 

□ Verkeersregelaar  

Bij alle grote evenementen die we organiseren, moet ook het verkeer in goede banen geleid worden. Na een korte online 

training, zorg jij samen met de andere regelaars ervoor dat het verkeer in goede banen wordt geleid. 

□ Wedstrijdsecretariaat  

Tijdens het clubkampioenschap, de medaillewedstrijden of één van de evenementen, zorg jij ervoor dat tijdens een evement of 

wedstrijd de inschrijvingen goed verlopen en de uitslagen perfect worden verwerkt. 

□ Redactielid Spikes  

Ons clubblad wordt drie keer per jaar door een enthousiast team in elkaar gezet. Er worden artikelen geschreven, interviews 

afgenomen en foto's gemaakt. Daarna moet alles digitaal vastgelegd worden.  

□ Trainer  

Waar zouden we zijn zonder enthousiaste en gedreven trainers? Lijkt het jou leuk om een groep te trainen? Je volgt een 

opleiding, zodat je gediplomeerd bent en op een verantwoorde wijze een groep kunt leiden. 

 

Daarnaast hebben nog andere functies en verantwoordelijkheden, zoals bijvoorbeeld websitebeheer, 

ledenadministrateur, vertrouwenscontactpersoon, kantinebeheer, onderhoud materialen, coördinator 

atletiek/survival/loopgroepen, of bestuurslid. 
 


