
 

Asser Atletiek en Triathlon Vereniging AAC ‘61 
Accommodatie ‘Oranjewoudbaan’ 

Achterpad 1, 9405 BN  Assen 
Atletiekunie 22501/NTB 2094/KvK 40045775 

Ledenadministratie: / mail: leden-aac61@hotmail.com  

 

Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden  
(Onderstaande gegevens zullen alleen gebruikt worden voor verenigings-, Atletiekunie- en/of NTB-registratie) 

 

 
Naam:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Voorletters:…………………………………     Roepnaam:…………………………………………. 
 
Geslacht:   man / vrouw         Geboortedatum:………………………………….… 
 
Adres:……………………………………………………………………………………………….… 
 
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………………. 
 
Telefoon:…………………………………        E-mail:……………………………………………… 
 

Voor alle atleten is een basislicentie van de Atletiekunie verplicht, voor triatleten is een NTB-

licentie verplicht. Zie website www.AAC61.nl voor de geldende tarieven en trainingstijden. 

 (aankruisen wat van toepassing is) 

Categorie   Groep  

pupil   op basis van leeftijd 

junior   op basis van leeftijd 

senior   baanatletiek 

loopgroep   1 2 M &M 

trimgroep     

fitness walking     

triatleet   NTB lidmaatschap  

race runner     

werkend lid/trainer   neemt niet deel aan trainingen  

 
Wedstrijdlicentie(s):       Atletiekunie    :      WEL  -   GEEN  
(omcirkelen wat van toepassing is)   NTB     :      WEL  -   GEEN  (alleen triatleet)  
 
De contributie kan ALLEEN via automatische afschrijving worden betaald.  
Daarvoor dient u onderstaande machtiging in te vullen.  

 
Machtiging 

Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan AAC’61 te Assen om van onderstaande bankreke-
ning de bedragen af te schrijven die verschuldigd zijn wegens het lidmaatschap van deze vereniging en 
de jaarlijkse licentiekosten van de Atletiekunie/NTB. Als incasso niet mogelijk is of mislukt, draag ik zorg 
voor een zo spoedig mogelijke betaling op andere wijze. 

 
IBAN: ………………….………………………………………………………………………………… 
 
Ten name van: ……….………………………………………………………………………………… 
 
Ik verklaar in te stemmen met de geldende bepalingen en voorschriften, en kennis te hebben genomen 
van de regeling inzake incasso-opdrachten en opzeggen lidmaatschap (zie contributieregeling).  

 
 
Datum:…………………………………Handtekening:…………………………………………………  

(Voor minderjarigen de handtekening van één van de ouders of verzorgers) 
   

Ondertekend document inleveren in clubhuis AAC’61 op bovenstaand adres  

mailto:leden-aac61@hotmail.com


 

Vrijwilligerswerk 
 

 
Op de Algemene Ledenvergadering van 14 januari 2014 is besloten om ook een contributie in 
uren te vragen. Voor de jeugdleden tot 16 jaar kunnen de ouders/verzorgers van het jeugdlid 
aan deze verplichting voldoen. Vanaf 16 jaar is het aanspreekpunt het lid zelf. Voor meer infor-
matie zie de website van de vereniging. 
 
Wij gaan ervan uit dat alle leden en/of ouders van (jeugd-)leden enkele keren per jaar vrijwillig 
hand- en spandiensten verrichten voor de vereniging. Dit is een onderdeel van de contributie. 
Het vrijwilligerswerk heeft twee doelen. Het is gewoon gezellig om samen iets voor de vereni-
ging te doen en versterkt de binding tussen de leden. Bovendien kan op deze manier een contri-
butieverhoging worden voorkomen. 
Wilt u zich aanmelden om iets te doen binnen de vereniging, zoals kantinedienst, schoonmaak-
werkzaamheden, helpen bij wedstrijden of trimlopen, een bestuursfunctie, etc. etc. dan horen wij 
dat graag via onderstaand formulier of via een mail aan vrijwilligers@aac61.nl 
 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Mailadres: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Op welk gebied liggen uw interesses (doorhalen wat niet van toepassing is): 
 
 
Organisatorisch  /  sporttechnisch  /  sociaal  /  administratief  /  onderhoudswerkzaamheden 
 
 
Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Ervaring 
 
Heeft u ervaring met vrijwilligerswerk?   Ja  /  nee 
 
 
Zo ja, wat voor vrijwilligerswerk? ……………………………………………………………………… 

 


