Inschrijvingsformulier Drienerlose Atletiekvereniging Kronos
Ondergetekende,
Naam

________________________________________________________________

Roepnaam

Voorletters _________________

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Email-adres

Geslacht

Geb. datum

Geb. plaats
Onderwijsinstelling

Studierichting

Aanvangsjaar studie

Union Card nummer*

||||||||

IBAN nr.
verklaart hierbij lid te willen worden van de Drienerlose Atletiek Vereniging Kronos en akkoord te gaan met de Statuten en
het Huishoudelijk Reglement van deze vereniging (ter inzage bij een bestuurslid of de website) en met de voorwaarden
zoals deze zijn vermeld op de achterzijde van dit inschrijvingsformulier. Ook stemt ondertekende in met het plaatsen van
foto’s en wedstrijduitslagen op de website en sociale media, tenzij hiervoor schriftelijk bezwaar is ingediend bij het bestuur.
Zij/Hij wil ingeschreven worden als

wedstrijdlid/recreantlid**

Zij/Hij is momenteel lid van andere atletiekvereniging

ja/nee***

Zo ja, welke?
Zij/Hij heeft een atletiekjurycursus gevolgd

AU-licentienr
ja/nee

(NB: Doorhalen wat niet van toepassing is)
Plaats:

Handtekening:

Datum:

* Het kaartnummer is voor UT-studenten gelijk aan het studentnummer zonder de letter ‘s’.
** Wedstrijdleden kunnen aan alle A.U.-atletiekevenementen deelnemen. Als recreantlid heb je alleen toegang tot
de wedstrijden waarvoor je geen licentie nodig hebt.
*** Als je lid bent van een andere vereniging, dan sta je al ingeschreven bij de A.U. Als je bij ons wedstrijdlid wilt worden,
dan moeten wij hiervoor toestemming hebben van je oude vereniging. De secretaris zal hierover contact met je opnemen.

✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂
Knip dit bovenstuk af en geef het aan een bestuurslid of deponeer het in de Kronosbrievenbus in het Sportcentrum. Indien
je leuk in het smoelenboek wilt verschijnen, dan is het verstandig om tevens een pasfoto in te leveren. Anders is de secretaris
genoodzaakt zelf een foto van je op het internet te zoeken. Het onderste deel van dit formulier moet je bewaren.
Verdere wetenswaardigheden:
• Contributie e.d. worden automatisch afgeschreven, je hoeft dus niet zelf geld over te maken.
• Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Als je je niet tijdig (vóór 1 december) afmeldt, ben je
automatisch ook het volgende jaar lid.
• Een adreswijziging dient binnen 14 dagen te worden doorgegeven aan de secretaris. Dit kan schriftelijk, telefonisch of
per e-mail geschieden.
• Ons officiële wedstrijdtenue voor wedstrijden bestaat uit een zwarte broek en een met Kronoslogo bedrukt groen
singlet met witte biezen. Voor meer informatie: neem contact op met het bestuur.

Voorwaarden
A) Het op de voorzijde vermelde lid zal akkoord gaan met de automatische incasso van zijn/haar schuldpositie bij DAV
Kronos, middels invullen van de (groene) machtigingskaart.
B) Het op de voorzijde vermelde lid zal, indien zij/hij lid wordt voor 1 november van het jaar N een Unioncard aanschaffen
voor 1 november van het (Unioncard)jaar N. Indien zij/hij lid wil worden na 1 november van het (Unioncard)jaar N, zal
zij/hij binnen 1 maand na de op de voorzijde vermelde datum een Unioncard aanschaffen.
C) Indien het op de voorzijde vermelde lid niet aan voorwaarde B) voldoet, krijgt de vereniging het recht alle extra kosten
die hieruit voortvloeien te verhalen op het op de voorzijde vermelde lid.
D) Een lid blijft lid tot op het moment waarop zij/hij, na schriftelijke opzegging, een bevestiging van het bestuur van de
vereniging heeft ontvangen. Opzegging is overigens alleen mogelijk indien het betreffende lid geen openstaande
schuldpositie meer heeft bij de vereniging.
E) Indien een lid zich niet schriftelijk afmeldt voor 1 september, dan zal zij/hij automatisch lid blijven voor het
daaropvolgende Unioncardjaar.
F) Indien een lid zich niet kan verenigen met het systeem van automatische incasso, kan hij/zij dit schriftelijk kenbaar
maken aan het bestuur, waarna betaling op een andere manier kan plaatsvinden.

De contributie en andere betalingen van Kronos worden door middel van Incasso automatisch van je rekening
geschreven. Om hiervoor toestemming te geven dien je het onderstaande SEPA (Single Euro Payments Area) formulier in
te vullen.

