Baarnse Atletiek Vereniging
INSCHRIJFFORMULIER Volwassenen
Naam en voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

□ Man

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

□ Vrouw

email1:

Wedstrijdlicentie 2 □ Ja □ Nee
Trainingsgroep
□ recreanten: hardlopen
□ recreanten: sporCef wandelen
□ recreanten: nordic wandelen

□ senioren/ Masters
□ wandelfit
□ dames trimgroep

Voor de betaling van de contributie en eventuele jaarlijkse KNAU-licentie wordt gebruik gemaakt van automatische incasso. Hiervoor dient u
onderstaande gegevens in te vullen. In bijzondere situaties is het mogelijk om te betalen per acceptgiro, hier zijn administratiekosten aan
verbonden. Hierover kunt u contact opnemen met de Penningmeester van de BAV: penningmeester@bav-baarn.nl.
Datum van aanmelding:

Handtekening:

Betaling per automatische incasso
Ondergetekende tevens rekeninghoud(st) er, geeft hierbij machtiging aan het BAV bestuur alle met het lidmaatschap verschuldigde bedragen
(eens per kwartaal 3) automatisch van zijn/haar IBAN rekening af te schrijven 4
Naam:

IBAN rekeningnummer:

Plaats:
Datum:

Handtekening 5

Ingevuld formulier s.v.p. inleveren bij de ledenadministratie
BAV Ledenadministratie: Hans Oostindien, Cornelis Dopperlaan 3, 3741 GJ BAARN
1 Op

dit e-mailadres ontvangt u, naast incidentele BAV informatie, ook ons clubblad De BAViaan. Deze ligt ook ter inzage in ons clubgebouw.
Met een wedstrijdlicentie kunt u aan wedstrijden deelnemen, voor Senioren en baanatleten is die verplicht. Wilt u alleen komen trainen en/of
aan recreatie/trimlopen meedoen, dan is een wedstrijdlicentie niet mogelijk
3 De contributie wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgesteld. Publicatie vindt plaats in het clubblad en op de website. Rond de 28e
van de eerste maand van elk kwartaal worden de bedragen geïncasseerd.
4 U kunt altijd een bedrag terug laten storten (binnen 30 dagen), indien u het niet eens bent met de afschrijving. De daarvoor geldende regeling
kunt u bij uw bank opvragen.
5 Bij jeugdleden onder de 18 jaar is een handtekening van een ouder/verzorger verplicht.
2

De BAV zorgt ervoor dat met uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacyreglement kunt u vinden op onze website.
Baarnse Atletiek Vereniging
Sportpark Ter Eem
Betalingen: IBAN: NL10 INGB 0000 7597 38 ten name van Baarnse Atletiek Vereniging, BAARN
KNAU nummer 02109 KvKnr. 90506587 www.bav-baarn.nl
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