
VERSIE:  09-10-2020 

AANMELDINGSFORMULIER 
A.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in blokletters invullen, lees eerst de toelichting. 

Atletiek- en Trimclub “75 

Achternaam:  .............................................................................................................  

Voorletters:  .............................................................................................................  

Roepnaam:  .............................................................................................................  

Geboortedatum:  ................................  Geboorteplaats ..............................................  

Geslacht: M / V   * 

Adres:  .............................................................................................................  

Postcode:  .............................................................................................................  

Woonplaats:  .............................................................................................................  

E-mail adres:  .............................................................................................................  

Telefoonnummer(s): ...........................................................................................................   

Donateur **: JA / NEE   * (Indien JA, dan verder gaan bij “Ingaande:”) 

Trainingsgroep: MA / DI / WO / DO   *        Haren / Paterswolde / Vries / Glimmen / Jeugd  * 

Wedstrijdlicentie: JA / NEE   * Trainer:  ....................................................  

Ingaande: Maand: ………………..….  Jaar: ………………. 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 
** Donateurs kunnen geen trainingen bijwonen 
 

Attentie! Je club is geen winstmakend bedrijf, maar een vereniging voor en door de leden. 

Jaarlijks worden er enige evenementen georganiseerd. Van de leden wordt verwacht dat zij bereid zijn, 
indien nodig, bij de organisatie daarvan te assisteren. 

 

MACHTIGING 
(voorwaarde voor het lidmaatschap, alleen geldig met echte handtekening) 

De door bovengenoemde persoon verschuldigde bedragen wegens de contributie en de Atletiekunie-afdrachten 
kunnen door Atletiek- en Trimclub -75 worden afgeschreven van: 

IBAN Rekeningnummer: ......................................................................................   

ten name van:  ............................................................................................  

Voordat een bedrag wordt afgeschreven, ontvangt u hiervan een factuur. 

Tot 8 weken na afschrijving kunt u via uw eigen bank het bedrag laten terugboeken, indien naar uw mening de 
afschrijving onterecht is gedaan. 

Datum:  ..................................................  Handtekening:  .................................................  

 
 
Stuur dit formulier naar: ·Ledenadministratie ATC ’75, Trudy Schroor, Laaghalerstraat 3, 9414 AJ HOOGHALEN, 
of mail een scan of scherpe foto van het formulier naar ledenadministratie@atc75.nl  



VERSIE:  09-10-2020 

Toelichting op het aanmeldingsformulier 

 
Algemeen: Vul het formulier a.u.b. volledig en duidelijk leesbaar in. Is u iets niet duidelijk, vraag dan uw 

trainer of de ledenadministratie om meer informatie. 
 
E-mail adres: Is verplicht. 
 
Donateurs: Ontvangen alleen het clubblad/nieuwsbrief; kunnen geen trainingen bijwonen en hebben geen 

stemrecht bij de Algemene Ledenvergadering. 
 
Trainingsgroep: Omcirkel de dag en de plaats van uw trainingsgroep en vul ook de naam van de trainer in. 
 
Wedstrijdlicentie: Bij atletiektoernooien is zonder wedstrijdlicentie geen deelname mogelijk, daarom wordt voor 

jeugdleden een licentie geadviseerd. Bij grote loopevenementen start u met een licentie 
vooraan en wordt u opgenomen in de officiële uitslag. 

 
Ingangsdatum: Het lidmaatschap gaat in op de eerste van een maand, vul de maand en het jaar in. 

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen per 1 juli of per 1 januari. U dient daartoe 
schriftelijk (liefst per E-mail) op te zeggen vóór 15 juni respectievelijk 15 november. U ontvangt 
vervolgens een bevestiging. 

 
Machtiging: Deze is verplicht gesteld om de inning van de contributie minder tijdrovend te maken. Er wordt 

uiterst zorgvuldig met uw machtiging omgegaan. U krijgt voorafgaand aan de automatische 
incasso een nota waarop de verschuldigde bedragen zijn gespecificeerd en de datum van 
afschrijving is vermeld.  

 
Handtekening: Zonder handtekening (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Handtekening) is de machtiging niet 

geldig en kan uw aanmelding niet worden verwerkt. Dus afdrukken en met de hand 
ondertekenen.   
Wie handig is met een computer kan ook een foto van de handtekening in het word-document 
plakken, dan is afdrukken niet nodig als het formulier via mail verstuurd wordt (zie hierna). 

 
 
Inzending: Geef het formulier niet aan een trainer of bestuurslid, maar breng of stuur het naar: 

Ledenadministratie ATC’75. Zie onderaan op het formulier voor het adres,  
Een scan (of een goed belichte en niet verkleinde foto) via mail naar 
ledenadministratie@atc75.nl mag ook.  
Digitaal opsturen is het gemakkelijkst, maar wazige of blokkerige formulieren worden niet 
geaccepteerd. Als dat niet goed lukt, stuur het formulier dan via de gewone post. 

 
 
 
 

Informatie voor adspirant-leden van ATC’75 
 
Indien gewenst kunt u de contactgegevens van de trainers aanvragen bij: ledenadministratie@atc75.nl 
Zie voor een overzicht van alle trainingen:  https://www.atc75.nl/welke-training/  
Zie voor de contributietarieven: https://www.atc75.nl/contributie/  


