
Aanmeldingsformulier atletiekvereniging Lionitas 

Pupillen 
(kinderen tot en met 11 jaar) 

 

Welkom bij atletiekvereniging Lionitas! 
 
Vul onderstaande gegevens graag duidelijk en met blokletters in: 

Persoonlijke gegevens 

Achternaam 
 

 

Voornaam 
(of voornamen) 

 

Voorletter(s) 
 

 

Roepnaam 
 

 

Geboortedatum 
 

 

Jongen/meisje 
 

 

 

Adresgegevens 

Straatnaam en 
huisnummer 

 

Postcode en 
woonplaats 

 

 

Contactgegevens 

Telefoonnummer 1 
 

 

Telefoonnummer 2 
(optioneel) 

 

Mailadres 1 
 

 

Mailadres 2 
(optioneel) 

 

  



De contributies voor de pupillen bij AV Lionitas bestaan uit de volgende onderdelen en 
bedragen: 

 Bedrag Per 

Clubcontributie €33,09 Per kwartaal 

Basiscontributie Atletiekunie €15,30 Per jaar 

Wedstrijdlicentie Atletiekunie €8,25 Per jaar 

Eenmalige administratiekosten Atletiekunie €7,70 Eenmalig 

 

 Bedrag Per 

Athletics Champs wedstrijden €23,00 Per jaar 

 

• Clubcontributie: 
De verschuldigde clubcontributie wordt aan het begin van elk kwartaal geïncasseerd. 

• Basiscontributie en wedstrijdlicentie Atletiekunie: 
De contributie voor de Atletiekunie wordt jaarlijks aan het begin van het eerste 
kwartaal geïncasseerd, danwel het kwartaal dat men lid wordt. De contributie voor 
de Atletiekunie is altijd het volledige jaarbedrag, ongeacht de lidmaatschapsperiode. 
Pupillen hebben automatisch een wedstrijdlicentie. 

 

• Athletics Champs wedstrijden: 
Hiervoor dient een aparte machtiging getekend te worden. De uitleg en de 
machtiging zijn verderop op dit aanmeldingsformulier te lezen. 

 

• Gezinskorting: 
Korting als ander gezinslid lid is van AV Lionitas. Er geldt een korting van €5,80 per 
kwartaal. 

• Opzeggen lidmaatschap: 
Opzeggen van het lidmaatschap kan per 31 maart, 30 juni, 30 september of 31 
december, mits opgezegd tenminste één maand voor genoemde data. Afmelden kan 
per mail aan de ledenadministratie (ledenadministratie-atletiek@lionitas.nl). De 
machtiging verdwijnt, na verwerking door de ledenadministratie, automatisch.  

mailto:ledenadministratie-atletiek@lionitas.nl


Vul in of onderstaande van toepassing is (kruis het juiste vakje aan): 

 JA NEE 

Machtiging 
Door ondertekening en inlevering van bijgevoegde Machtigingsformulier 
standaard Europese incasso (doorlopend) - Contributiebetaling geef ik AV Lionitas 
toestemming om tot wederopzegging middels automatische incasso bedragen af 
te schrijven wegens clubcontributie, basiscontributie Atletiekunie, 
wedstrijdlicentie Atletiekunie en eenmalige administratiekosten Atletiekunie. 

  

Gezinskorting 
Is er een ander gezinslid lid van AV Lionitas? 

  

Afmeldingsdata 
Ik heb kennis genomen van de afmeldingsdata: 31 maart, 30 juni, 
30 september en 31 december, mits afmelding tenminste één maand voor 
genoemde data is gedaan. Afmelding is alleen geldig per mail aan de 
ledenadministratie (ledenadministratie-atletiek@lionitas.nl). 

  

AVG 
Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens trainingen, wedstrijden of 
bijeenkomsten van AV Lionitas en het gebruik hiervan op de website en social 
media van AV Lionitas. 

  

 
Door ondertekening van deze overeenkomst geef ik AV Lionitas toestemming om mijn        
persoonsgegevens te gebruiken voor het uitvoeren van de financiële- en leden administratie. 
Ook geef ik toestemming om mijn persoonsgegevens door te geven aan de Atletiekunie. 
 
AV Lionitas gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Raadpleeg voor meer informatie 
de privacyverklaring op de website. 
 

Plaats en datum 
 

 

Handtekening 
(door ouder/verzorger) 
 
 

 

  

mailto:ledenadministratie-atletiek@lionitas.nl


Machtigingsformulier standaard Europese incasso (doorlopend) 
Contributiebetaling 

 
 
Naam:    Atletiekvereniging Lionitas 
Adres:    Middelzeelaan 20 
Postcode:   8915 KA 
Woonplaats:   Leeuwarden 
Land:    Nederland 
Incassant ID:   NL84 ZZZ 4000017060000 
Kenmerk machtiging:  Contributiebetaling 
Reden betaling: Clubcontributie, basiscontributie Atletiekunie, wedstrijdlicentie 

Atletiekunie en eenmalige administratiekosten Atletiekunie 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan AV Lionitas om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van AV Lionitas. 
 
Als u het achteraf niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
 

Volledige naam 
 

 

Straatnaam en 
huisnummer 

 

Postcode en 
woonplaats 

 

Land 
 

 

IBAN 
 

 

 

Plaats en datum 
 

 

Handtekening 
 
 
 

 

  



Uitleg over wedstrijden 

en machtiging Athletics Champs wedstrijden 
 
 

Wedstrijden 
Er zijn het hele jaar door veel verschillende wedstrijden waar de kinderen aan mee kunnen 
doen. Dit kunnen hardloop wedstrijden of atletiek wedstrijden zijn. De hardloop wedstrijden 
zijn altijd individueel en de atletiek wedstrijden kunnen individueel en in teamverband zijn. 
 
Informatie over de wedstrijden is te lezen in het Pupillennieuws. We proberen als trainers zo 
veel mogelijk aanwezig te zijn bij deze wedstrijden. 
 

Individuele wedstrijden 

Als je je kind wilt aanmelden voor individuele hardloop wedstrijden en individuele atletiek 
wedstrijden dan kan dit in de meeste gevallen via de websites atletiek.nu en inschrijven.nl. 
Bij het aanmelden betaal je direct voor de wedstrijd. 
 
Deelname aan de individuele wedstrijden is niet verplicht, maar het is natuurlijk wel erg leuk 
om hieraan mee te doen. 
 

Athletics Champs wedstrijden 

De wedstrijden in teamverband worden Athletics Champs wedstrijden genoemd. Hiervoor 
kun je je kind niet zelf aanmelden, maar voor deze wedstrijden vormen we teams en deze 
teams melden wij aan voor de wedstrijd. 
 
Het is super leuk om mee te doen met de Athletics Champs wedstrijden. De wedstrijden zijn 
geschikt voor alle kinderen. Van jong tot oud en met weinig of veel ervaring. Er worden 7 
atletiek onderdelen gedaan in 3 uren. De kinderen strijden in teams tegen leeftijdsgenoten 
van andere verenigingen. Ze hebben per onderdeel 20 minuten de tijd om zo snel, ver en 
hoog mogelijk te komen. Hierbij telt de beste prestatie. De kinderen mogen (binnen de tijd) 
zo vaak proberen als ze willen en zijn nooit af. Ze zijn eigenlijk de hele wedstrijd in beweging 
en hoeven weinig te wachten. 
 
De Atletiekunie heeft een mooi filmpje gemaakt van een Athletics Champs wedstrijd op onze 
atletiekbaan! Dit filmpje geeft een mooi beeld van deze wedstrijden. Het filmpje is te 
bekijken via lionitas.nl/athleticschamps. 
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Overzicht Athletics Champs wedstrijden en kosten: 

Wedstrijd Datum Kosten 

Indoor Athletics Champs wedstrijd 8 februari 2020 €5,00 

Athletics Champs kennismakingswedstrijd 1 april 2020 €2,00 

1e Athletics Champs wedstrijd 11 april 2020 €4,00 

2e Athletics Champs wedstrijd 16 mei 2020 €4,00 

3e Athletics Champs wedstrijd 27 juni 2020 €4,00 

4e Athletics Champs wedstrijd 12 september 2020 €4,00 

Totaal €23,00 

 
De betaling voor deze wedstrijden gaat door middel van een automatische incasso. Door 
ondertekening en inlevering van het Machtigingsformulier standaard Europese incasso 
(doorlopend) - Athletics Champs wedstrijden geef je AV Lionitas toestemming om jaarlijks 
€23,00 af te schrijven. 
 

• Wordt uw kind in de loop van het jaar lid, als er al wedstrijden zijn geweest, dan zal 
het bedrag het eerste jaar lager zijn. Alleen de kosten voor de wedstrijden die dat 
jaar nog komen hoeven betaald te worden. 

• Het is mogelijk om je kind per wedstrijd af te melden, maar er zal dan geen geld terug 
gestort worden voor de wedstrijd dat je kind niet kan. 

 
Het automatische incasso stopt: 

• Zodra het lidmaatschap wordt stopgezet. 

• Zodra de pupil naar de junioren gaat (dit is aan het einde van het jaar waarin het kind 
11 wordt). 

 

Meedoen met de Athletics Champs wedstrijden 

We willen graag dat alle kinderen mee doen met de Athletics Champs wedstrijden. De 
wedstrijden zijn super leuk! Mocht je kind niet mee willen of kunnen doen, dan mag dit 
aangegeven worden. 
 

Doet je kind mee met de Athletics Champs wedstrijden? 

 JA NEE 

Athletics Champs wedstrijden 
• Ja, mijn kind doet wel mee met de Athletics Champs wedstrijden. 

Hij/zij wordt toegevoegd aan een team en ik betaal een vast bedrag 
van €23,00 per jaar. Als mijn kind een wedstrijd niet kan dan zal ik 
hem/haar t.z.t. afmelden. 

➔ Vul het machtigingsformulier - Athletics Champs wedstrijden graag in. 

• Nee, mijn kind doet niet mee met de Athletics Champs wedstrijden, 
want… 

 
 
 
 

  

  



Machtigingsformulier standaard Europese incasso (doorlopend) 
Athletics Champs wedstrijden 

 
 
Naam:    Atletiekvereniging Lionitas 
Adres:    Middelzeelaan 20 
Postcode:   8915 KA 
Woonplaats:   Leeuwarden 
Land:    Nederland 
Incassant ID:   NL84 ZZZ 4000017060000 
Kenmerk machtiging:  Athletics Champs wedstrijden 
Reden betaling: Betaling van de 6 Athletics Champs wedstrijden 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan AV Lionitas om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van AV Lionitas. 
 
Als u het achteraf niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
 

Volledige naam 
 

 

Straatnaam en 
huisnummer 

 

Postcode en 
woonplaats 

 

Land 
 

 

IBAN 
 

 

 

Plaats en datum 
 

 

Handtekening 
 
 
 

 

  



Samen Lionitas! 
 
AV Lionitas is een actieve club waar veel georganiseerd wordt. Om dit allemaal mogelijk te 
maken verwachten we van alle leden van onze vereniging en de ouders van de jeugdleden 
dat zij vrijwilligerstaken uitvoeren, minimaal een aantal uren per jaar. Bijvoorbeeld een 
dagdeel of een aantal keer een paar uren. Zo kunnen we onze ambitie waarmaken om AV 
Lionitas op een hoger peil te brengen en zorgen we ervoor dat de lasten en de lusten eerlijk 
verdeeld worden. Wie daar echt niet aan toe komt, krijgt de mogelijkheid om ontheven te 
worden van vrijwilligerswerk door €50,00 extra contributie per kalenderjaar te betalen. Dit 
bedrag zal aan het einde van het jaar worden geïncasseerd. 
 
Met Sportlink, een digitaal hulpmiddel van de Atletiekunie, hebben we alle taken en functies 
vastgelegd en gekoppeld aan een puntensysteem. Zo kunnen we goed bijhouden wat er 
nodig is en wie we waarvoor kunnen inzetten. Hier onder vind je een overzicht van 5 taken 
waarvoor je je kunt opgeven. Je kunt een eerste, tweede en derde voorkeur aangeven, zodat 
we je kunnen vragen als we hulp nodig hebben. Neem t.z.t. ook vooral zelf contact op om je 
vrijwilligerstaak uit te voeren. 
 
Geef met een 1, 2 en 3 aan welke voorkeuren je hebt: 

 Jeugdcommissie activiteiten: 
De Paastraining, de Ouder-kind wedstrijd of de Pietentraining. 

 Teambegeleider bij Athletics Champs wedstrijd (AC): 
De Indoor AC, de Kennismakings AC, de 1e AC, de 2e AC, de 3e AC of de 4e AC. 

 Helpen bij acties: 
De Poiesz Jeugd Sponsor Actie, de Rabobank Clubkas of de Grote Clubactie. 

➔ Hiervoor kun je je t.z.t. bij Ruben Korte aanmelden via het Pupillennieuws. 
 

 Helpen bij Lopen in Leeuwarden loopjes: 
Zie lopeninleeuwarden.nl. 

 Onderhoud en schoonmaak in en om het clubhuis. 
 

➔ Hiervoor kun je je t.z.t. bij André van der Werf aanmelden (vrijwilliger@lionitas.nl). 
 
Of: 

 Ik betaal €50,- extra contributie per kalenderjaar. 
Je wordt ontheven van vrijwilligerstaken. 

 
Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij 
Ruben Korte (rubenkorte.lionitas@gmail.com), André van der Werf (vrijwilliger@lionitas.nl) 
of Helga Boekhout, secretariaat (secretariaat@lionitas.nl). 
 
 
 
 

We wensen je veel sportplezier bij atletiekvereniging Lionitas! 

mailto:rubenkorte.lionitas@gmail.com
mailto:vrijwilliger@lionitas.nl
mailto:secretariaat@lionitas.nl

