Aanmeldingsformulier Atletiek
Dit formulier invullen en uitprinten, ondertekenen en aan de trainer geven
Achternaam:

Roepnaam:

Voorletters:

Lid per:

Geboortedatum:

E-mail adres:

Straat + Huisnummer:

Postcode + Woonplaats:

Telefoonnummer:

Bankrekeningnummer:

M/V

Ik meld mij aan als lid bij onderstaande groep (kruis het juiste rondje aan):
Jeugd: kinderen van 7 t/m 15 jaar
O
Pupillen A/B/C
O
Junioren C/D
Baanatletiek: vanaf 16 jaar en ouder
O
Junioren A/B
O
Senioren/Masters
O
Senioren/Masters met alleen deelnemen aan wedstrijden (geen trainingen)
Loopsport vanaf 16 jaar en ouder
O
De MILA/LA wedstrijdgroep op de dinsdag- en de donderdagavond
Bij de recreatieve loopgroepen kunt U meerdere groepen aankruisen
O
De recreatieve loopgroep op de maandagavond (baan)
O
De recreatieve loopgroep op de dinsdagavond (trimmers)
O
De recreatieve loopgroep op de woensdagavond (baan)
O
De recreatieve loopgroep op de woensdagochtend (baan)
O
De recreatieve loopgroep op de vrijdagavond (baan)
O
De recreatieve loopgroep op de zaterdagochtend (trimmers)
O
De recreatieve loopgroep op de zaterdagochtend (bosbokken)
O
De recreatieve loopgroep op de zaterdagochtend (baan)
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Type lidmaatschap van de Atletiekunie
(deze vraag is ALLEEN voor de Senioren/Masters en MILA/LA groep)
Gewenst lidmaatschap:
O
Recreatief
O
Wedstrijdlicentie
Naam van de trainer:
Contributie
Ik machtig AV Impala om, tot wederopzegging, halfjaarlijks mijn contributie d.m.v. een
automatische incasso af te schrijven.
De contributieperioden zijn van januari t/m juni en van juli t/m december.
Zie de website voor meer informatie over de contributie, het opzeggen en het bondslidmaatschap.

Datum:
Handtekening (bij minderjarigen de ouders of verzorgers):
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Welkom bij Impala!
We verzetten binnen onze club veel werk om de sportieve prestaties én de sfeer te verhogen.
Denk aan het organiseren van baan- en wegwedstrijden, beheren van de website, onderhouden
van materialen, beheren van de kantine, organiseren van activiteiten, zoeken van sponsoren,
enzovoort. Om dit te doen zijn vrijwilligers nodig, …..veel vrijwilliger.
Daarom vragen we aan alle leden of ze zich willen inzetten voor de vereniging. Wil je meer weten
over het bestuur en de teams, wie daar nu in zitten en wat zij doen? Kijk dan op www.avimpala.nl.
Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur en de teams van AV Impala

Geef svp hieronder aan waar je mogelijkheden en belangstelling liggen.
O
O
O

Helaas ben ik niet in de gelegenheid om iets te doen voor de vereniging
Ik wil me graag regulier inzetten als lid van één van de teams.
Ik wil me graag zo nu en dan inzetten, bij evenementen en/of klussen.

Hierna kun je steeds meerdere vakjes aanvinken.
Ik wil me het liefst inzetten voor/met

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Team jeugd
Team wedstrijden
Team kantine
Team activiteiten
Team accommodatie
Team communicatie
Team sponsoring / financiën
ik heb geen voorkeur voor een team

Ik heb interesse in deze werkzaamheden

☐
☐
☐
☐

Administratief
Communicatie / pr
Organiseren / coördineren / regelen
Technisch
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☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Kantine / horeca
Schoonmaken (kantine)
Financiën
Jureren bij wedstrijden
Verkeer regelen bij wegwedstrijden
Begeleiden van jeugdatleten bij wedstrijden
Materiaal onderhouden / voorbereiden voor
wedstrijden

Ik heb ervaring op het gebied van

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Computer / internet / administratie
Communicatie / pr
Organiseren / coördineren
Techniek / onderhoud
Financiën
Horeca
Jureren van atletiekwedstrijden
Begeleiden van jeugd

Ik ben in principe NIET beschikbaar op

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Maandagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond
Donderdagavond
Vrijdagavond
Zaterdag : overdag
Zondag overdag

Op welke doordeweekse dag kunt U eventueel overdag? Ma / Di / Wo / Do / Vr
Ik heb de cursus gevolgd voor

☐ Jury atletiek algemeen
☐ Jury atletiek tijd

Opmerkingen:
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