
Atletiekvereniging ‘Generaal Michaëlis’ te Best 
 

Inschrijfformulier  
(u kunt dit formulier online invullen en vervolgens printen.  
Met de tabtoets kunt u snel naar het volgende invoerveld) 

 

 

Voor meer informatie over het lidmaatschap en contributie ga naar:  www.avgm.nl/vereniging/lidmaatschap  

De gegevens worden gebruikt conform de privacy-verklaring, zie:  
www.avgm.nl/vereniging/algemene-informatie/privacyverklaring-avgm 

Categorie aanmelding 

☐ Baanatletiek  

Naar aanleiding van de bovenstaande informatie maakt de trainer op korte termijn een indeling. 

☐ Loopgroepen (aankruisen waarvoor u zich aanmeldt) 

☐ Wedstrijdatleten ☐ Specials 

☐ Recreanten ☐ Nordic Walking 

☐ Zondagmorgengroep ☐ Sportief wandelen 

☐ Zaal (maandag en donderdag) ☐ Powerwalking  

 

☐ Gastlidmaatschap  
 (Als u ook lid bent van een andere atletiekvereniging. Kruis dan hierboven ook de categorie aan) 
 
Algemene vragen 

1.  Hoe ben je bij de club terechtgekomen? Wat is je motivatie? 

        

2.  Zijn er bijzonderheden waar de trainers tijdens de trainingen rekening mee moeten houden? 

        

 

Vrijwilligerswerk 

Onze vereniging werkt volledig met vrijwilligers. Kunnen we eventueel ook op u een beroep doen? 

☐Ja  ☐Nee 

Zo ja: Dan nemen wij contact met u op. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de 
vrijwilligerscoördinator Marleen Smulders vrijwilligers@avgm.nl of bel 0499-390298. 

Naam en voorletters       Roepnaam       

Geslacht       Geboortedatum       

Leeftijd   Adres       

PC en Woonplaats       Telefoon       

GSM (ouder jeugd)       E-mail adres       

http://www.avgm.nl/vereniging/lidmaatschap
https://www.avgm.nl/vereniging/algemene-informatie/privacyverklaring-avgm
mailto:vrijwilligers@avgm.nl
https://www.google.nl/url?url=https://plus.google.com/108748990437127904111&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ANurVPSIKsuxUdX2gYAJ&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNGdO_3QhO-G-WfxxvVtZCXioHO0IA


Voorwaarden lidmaatschap 
1. Wordt u in de loop van het jaar lid dan betaalt u een evenredig deel van de verenigingscontributie en de 
hele genoemde bedragen (zie http://www.avgm.nl/vereniging/lidmaatschap) voor de atletiekunie en eventuele 
wedstrijdlicentie.  
2. Verlaat u in de loop van het jaar de vereniging dan bent u toch de totale jaarcontributie verschuldigd. 
3. Het lidmaatschap dient opgezegd te worden vóór 1 december, ofwel één maand voor het begin van 
het nieuwe verenigingsjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar.  
 
Incassant 
Naam:   Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 
Adres:   Gildelaan 2 
Postcode/plaats 5684 CZ Best 
Incassant ID’s (3) NL33TCB402364510000/NL33TCL402364510000/NL33OVL402364510000 
 
Naam lid dat wordt ingeschreven:       (                                                                                                  ) 

N.B. Door dit inschrijfformulier machtigt u de atletiekvereniging van uw bank- of girorekening het inschrijfgeld 
en de contributie/activiteiten via doorlopende incasso af te schrijven. De weigeringstermijn bedraagt 8 weken. 
Dit is de termijn waarbinnen u het geïncasseerde bedrag zonder reden altijd kunt terugboeken. Korte tijd na 
ontvangst van uw formulier wordt u als lid ingeschreven.  
 

Hierbij ga ik akkoord met de voorwaarden en betalingsmachtiging. 

Datum van inschrijving:        

Handtekening 

(voor minderjarigen de ouder): 

 
 

 

Overige informatie 
Als lid ontvangt u digitale mededelingen over algemene zaken waarvan u als lid op de hoogte moet zijn. 
Daarnaast kunt u zich abonneren op specifieke nieuwsberichten. Geef aan wat uw voorkeur heeft  

☐ baanatletiek,☐ Lopen, ☐ Wandelen of  ☐ Alle nieuwsberichten 

 

Shirts vereniging 
Onze vereniging wil graag herkenbaar zijn. U kunt blauw-witte GM-kleding aanschaffen, voorzien van logo in 
verschillende uitvoeringen. Voor deelname aan wedstrijden buiten de club is het dragen van een tenue voor 
atleten altijd verplicht. Voor meer informatie en bestellen: https://www.avgm.nl/vereniging/clubkleding 

 

 
Lever dit formulier in bij:  
René Schenk,  Pelgrimshei 88 , 5685 HT  Best, 06-23311273. of stop het formulier in de brievenbus in de hal 
van clubhuis d’n Opstap.  

Maakt u alstublieft voor uw eigen administratie een kopie van dit formulier! 

 

Naam rekeninghouder:        

Adres:        

Postcode en plaats:       

IBANnummer:       

https://www.avgm.nl/vereniging/clubkleding

