
AVW Inschrijfformulier (zie voor toelichting achterzijde) 
 

Ondergetekende meldt zich door middel van deze overeenkomst aan als lid van Atletiek Vereniging Wieringermeer 
te Wieringerwerf.  

Met ingang van (dag)…………(maand)………………………  (jaar)……………. 
 
1. Gegevens nieuw lid 

Voornaam:   Adres: 

Achternaam: Postcode &Woonplaats: 

Geboortedatum: Telefoon: 

Man/Vrouw: Email: 
 

2. Aankruisen wat van toepassing is: 
 Wedstrijdatleet Ouder dan 19 jaar (met wedstrijdlicentie) 
 Recreant Ouder dan 19 jaar (geen licentie) 
 Wedstrijdatleet Jeugd 19 jaar of jonger (wedstrijdlicentie verplicht) 
 Kortlopend lidmaatschap Gedurende 3 maanden zonder licentie, maximaal één x per persoon. 

  
 
3. Verenigingsbeleid. (elk vakje aankruisen als u hier kennis van hebt genomen of instemt, z.o.z.) 
 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen dient schriftelijk of per email te 

gebeuren vóór 1 november bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 januari. 
 Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van bij het lidmaatschap behorende rechten en plichten, te 

vinden in het informatieboekje dat via de website te downloaden is.  
 Verplichte wedstrijddeelname door jeugdleden 
 Door lid te worden bij AVW ga ik akkoord met het delen van bovenstaande gegevens met Atletiekunie 
 Door lid te worden bij AVW stem ik in met het gebruik van mijn emailadres voor correspondentie over mijn 

lidmaatschap en over AVW.  
 Door lid te worden stem ik in met het gebruik van foto’s, naam, leeftijd en uitslagen van evenementen waaraan 

ik deelneem voor de website, clubblad, krant of promotie. Ik behoud het recht om foto’s of gegevens die 
gepubliceerd worden, op mijn verzoek te laten verwijderen. Het initiatief daarvoor ligt altijd bij mijzelf. 
 

Ik wil wel/niet* toegevoegd worden aan de WhatsApp groep waarin de trainer de atleten kan waarschuwen voor bv 
een training die niet door gaat. Ik behoud het recht om de WhatsApp groep te verlaten. 
 *doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
 
Handtekening lid                                                                         Handtekening ouder/verzorger als lid jonger dan 18 jaar is. 
 
 
 
……………………………………………………….. ………………………………………………………………........... 
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1. Wij registreren alleen deze gegevens, zaken als medische gegevens registreren wij niet. Wellicht heeft u een 
tijdelijke of blijvende aandoening waar de trainer rekening mee zou moeten of kunnen houden. Het is uw 
persoonlijke verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van een ouder om dit bij de trainer te melden bij 
aanvang van de training. Dit geldt bijvoorbeeld voor beperkingen als hart- of longklachten, maar ook voor 
blessures. 

 
2. Uw inschrijving als recreant of wedstrijdatleet heeft invloed op de hoogte van uw contributie. Raadpleeg voor 

actuele kosten onze website. 
Met een licentie mag u, als wedstrijdatleet, deelnemen aan officiële Atletiekunie wedstrijden. Voor de jeugd van 
19 jaar en jonger is een licentie verplicht. Jeugdleden krijgen een clubshirt in bruikleen, deze moet, als het 
lidmaatschap opgezegd wordt, weer ingeleverd worden bij AVW.  
Voor wie nog twijfelt is er een lidmaatschap voor 3 maanden. Dit kan echter alleen verlengd worden met een 
regulier lidmaatschap. Ook na een pauze waarin u geen lid was, bent u vervolgens welkom als regulier lid en is 
een kortlopend lidmaatschap niet meer mogelijk, u heeft immers al kennis gemaakt met onze verenging en de 
atletiek sport. Bij een nieuw lid wordt eenmalig € 20,00 inschrijfkosten in rekening gebracht (o.a. voor kosten die 
Atletiekunie bij AVW in rekening brengt). 
 

3. Het verenigingsbeleid is opgenomen in ons verenigingsplan, dit is raadpleegbaar via onze website 
www.avwieringermeer.nl.  

 
4. Onderstaand een korte opsomming van punten die bij inschrijving relevant zijn. 

• Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap kan alleen voor 1 
november beëindigd worden. Dit heeft te maken met de administratie van Atletiekunie waarvoor wij jaarlijks 
een bedrag per lid moeten afdragen. Als u bijvoorbeeld in juni afmeldt, blijft u tot en met december lid en 
kunnen wij u geen restitutie van uw lidmaatschap verlenen.  

• Jeugdleden zijn verplicht deel te nemen aan een selectie van circa 16 wedstrijden in de regio per jaar. Op 
onze website vindt u hierover meer informatie. Over het algemeen vinden de jeugdleden het leuk om met 
elkaar de competitie aan te gaan en de ontwikkeling in hun eigen prestaties te zien. AVW wil dit stimuleren. 

• Atletiekunie is de sportkoepel voor ruim driehonderd atletiek- en loopsportverenigingen in Nederland. 
Samen met alle andere Nederlandse sportbonden is zij aangesloten bij het Nederlands Olympisch Comité 
Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). Atletiekunie gaat zorgvuldig om met uw gegevens, raadpleeg 
hiervoor eventueel de Privacy Statement op www.atletiek.nl. 

• AVW gaat zorgvuldig om met uw gegevens, raadpleeg hiervoor eventueel de privacy verklaring op 
www.avwieringermeer.nl 

• AVW maakt foto’s tijdens eigen evenementen en van onze leden tijdens evenementen bij andere atletiek- of 
loopverenigingen. Deze foto’s zijn zichtbaar op onze website en op sociale media van AVW. Ook gebruiken 
wij deze foto’s selectief voor promotiedoeleinden. Uitslagen van deelname aan onze eigen evenementen zijn 
raadpleegbaar op onze website. Daar wordt de behaalde prestatie alsmede uw naam en geboortejaar 
getoond. U behoudt het recht om ons (via info@avwieringermeer.nl) te vragen gegevens die wij 
publiceerden te verwijderen, dit kan consequenties hebben voor uw lidmaatschap bij AVW. 

• AVW gebruikt uw emailadres en telefoonnummer voor correspondentie met u.  
• AVW verwijdert uw gegevens uiterlijk twee jaar na afmelding van uw lidmaatschap, met uitzondering van uw 

naam, adres, email en telefoonnummer. Deze gegevens bewaren wij om in de toekomst contact te kunnen 
zoeken bij clubjubilea waarbij wij een reünie organiseren. Na afmelding ontvangt u geen reguliere email 
meer van ons. 

• De trainers gebruiken een WhatsApp groep om de atleten te informeren over afgelaste trainingen bij 
bijvoorbeeld slecht weer. Deze WhatsApp groep is in principe niet bedoeld voor sociale berichten. U kunt lid 
worden van deze groep, het is niet verplicht. 

 

http://www.avwieringermeer.nl/
http://www.atletiek.nl/
mailto:info@avwieringermeer.nl
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