
 

Opgericht 19 januari 1978 en aangesloten bij Atletiekunie, KWBN en NKS 

  A.V. OSS ´78 
INSCHRIJFFORMULIER 

Ledenadministratie : Eric van Ochten / Esther van Leeuwen 
Kroonenburg 26 
5346 VA Oss 
email: ledenadministratie@avoss78.nl 

www.avoss78.nl 
 

- versie mei 2018 - 

Ondergetekende wenst lid te worden van A.V. Oss ´78 met ingang van :          /          / 20 
 

Achternaam / Voorletters :  / M  /  V 

Roepnaam / Geboortedatum :  / (dd-mm-jjjj) 

Adres + huisnummer :  

Postcode /  Woonplaats :  /  

Emailadres :  @  

Telefoon Vast / Mobiel :  /  

Noodnummer [1] :  

  
Naam trainer :  

Gewenst lidmaatschap [2] O 
O 
O 
O 
O 
O 

Wedstrijdlid (masters / pupillen[3] / junioren[3] / senioren) 
Trimlid  
Loopgroep overdag  
Sportief wandelen 
Functielid 
Anders, namelijk  

Frequentie inning contributie [4] O  Per jaar O  Per kwartaal 
[1] Telefoonnummer waarop een ouder/verzorger van een pupil/junior lid tijdens de training bereikbaar is 
[2] zie toelichting website. 
[3] pupillen en junioren worden geacht deel te nemen aan wedstrijden/competities waarvoor AVOSS’78 zich inschrijft. 
[4] De contributie wordt  via automatische incasso vooraf geïnd. Betaling per jaar is goedkoper! 
 

Opzegging lidmaatschap:  
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie 
(ledenadministratie@avoss78.nl). De voorwaarden van opzegging van het lidmaatschap kunt u raadplegen op de website 
van AV Oss onder de rubriek "Vereniging/Lidmaatschap" 

 
Ter informatie: 

• U ontvangt z.s.m. een inschrijfbevestiging (en een specificatie van de te betalen bedragen); 
• Indien, voor het bezoek aan wedstrijden, gebruik gemaakt wordt van (door A.V. Oss ´78 gehuurd) vervoer, dan zal 

hiervoor een financiele bijdrage gevraagd worden; 
• Voor deelname aan wedstrijden is inschrijfgeld verschuldigd; 
• Door ondertekening stemt u er mee in dat uw beeltenis gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden of 

fotomateriaal op onze website; 
• Bij medische klachten of aandoeningen wordt u dringend geadviseerd uw trainer(s) te informeren, zodat hij/zij in 

voorkomende gevallen weet of weten hoe te handelen; 
• De hier ingevulde gegevens gaan gebruikt worden volgens onze privacy policy. Zie hiervoor ook onze website. 

 
Machtiging Automatische SEPA Incasso : 

Ondergetekende (bij minderjarigen onder 16 jaar tekent een ouder/verzorger) verleent hierbij, tot schriftelijke 
wederopzegging, een machtiging aan: 
A.V. Oss ´78, incassant ID NL39ZZZ402152930000,  
om de contributie AVOSS’78, contributie atletiekunie, het inschrijfgeld voor wedstrijden (incl. de eventuele 
vervoersbijdragen) en clubkleding (indien verstrekt) af te schrijven van: 
 

IBAN :  BIC :  

Ten name van :  Te :  

Handtekening 
rekeninghouder : 
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