AANMELDING LIDMAATSCHAP TRIATHLONVERENIGING TRIATHLIEM

Foto: Richard Geven

Triathliem is op 25 februari 1986
opgericht als een afdeling van
S.V. Loil. De vereniging is lid van
de Nederlandse TriathlonBond
NTB en heeft de bevordering
en het (laten) beoefenen van
de triathlonsport in de ruimste
zin van het woord tot doel.
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Gegevens van het nieuwe lid.

Naam + voornaam

Voorletters

Straat + huisnummer
M

V

Postcode + woonplaats
Student

!

Telefoon en/of mobiel van jezelf
Telefoon en/of mobiel wettelijk vertegenwoordiger (alleen bij 18-)

Studenten moeten
jaarlijks zelf een
bewijs aanleveren
bij de secretaris om
voor het studententarief in aanmerking
te komen (bv. kopie
studentenkaart).

E-mail van jezelf

Triathliem is een actieve vereniging met haar basis in Didam en
met ruim 130 leden uit de Liemers
en omgeving. Wekelijks worden
drie zwemtrainingen in zwembad
De Hoevert in Didam gegeven, een
looptraining op de atletiekbaan in
Zevenaar en in het zomerseizoen
een fietstraining vanuit Didam.
Naast de begeleide trainingen zijn
er fiets-, loop- en zwemtrainingen
zonder begeleiding. (Beginnende)
triatleten, maar ook zwemmers,
lopers en fietsers zijn van harte
welkom om geheel vrijblijvend een
aantal keren mee te trainen. De trainingen van Triathliem zijn geschikt
voor sporters van vrijwel elk niveau.

E-mail wettelijk vertegenwoordiger (alleen bij 18-)
Geboortedatum

0618 - v1

NTB-licentienr. (Indien in bezit)

Ik vraag meteen een NTB-Atletenlicentie (vanaf 16 jaar) à € 25,- (2018) aan. Kijk
voor de voordelen op de Triathliem-website onder ‘Lidmaatschap’.
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In te vullen door de ledenadministratie

Datum binnen
Kopie studentenkaart bijgevoegd ?

Akkoord en toestemming voor incassomachtiging.

Ik heb de lidmaatschapsbepalingen op de achterzijde gelezen en ga hiermee akkoord.
Tevens geef ik toestemming voor automatische incasso van mijn contributie, NTB-lidmaatschap en eventueel de kosten van de bovengenoemde NTB-Atletenlicentie ten gunste van triathlonvereniging Triathliem Didam, IBAN NL16RABO 0157237834 (let op: de
incasso gaat t.n.v. S.V. Loil). Triathliem kent vijf contributievormen: Senior, 65+, Student,
Jeugd en Gezin. In de lidmaatschapsbepalingen op het volgende blad vind je onder
‘Kosten’ meer over de tarieven en hoe je voor een gereduceerd tarief in aanmerking komt.
Naam en voorletters

Datum

Soort lidmaatschap
Senior
€ 55,00 / kwartaal
Student
€ 41,25 / kwartaal
Jeugd / 65+ € 27,50 / kwartaal
Gezin
€ 0,Extra afschrijving per jaar
NTB-lid volwassenen € 35,- (2018)
NTB-lid jeugd € 25,- (2018)
Atletenlicentie € 25,- (2018)
NTB-licentienummer

IBAN

Woonplaats

Handtekening (door wettelijke vertegenwoordiger bij minderjarigheid van het nieuwe lid)
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Pasfoto
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INDIEN VAN TOEPASSING: Lever tegelijk met dit formulier een kopie van je
studentenkaart in of een ander bewijs dat je een full-time dagopleiding volgt.

Lever tegelijk met dit formulier een recente (digitale) (pas)foto
in ten behoeve van de ledenadministratie.
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Opsturen
Stuur het formulier naar:
Ledenadministr. Triathliem
T.a.v. Petra van der Linde
Korianderveld 43,
7006 SN Doetinchem
T. (0314) 354305
ledenadministratie@triathliem.nl

AANMELDING LIDMAATSCHAP TRIATHLONVERENIGING TRIATHLIEM
Wat zijn mijn trainingsdoelen?

Hoe ken ik Triathliem?

Lidmaatschapsbepalingen

Triathliem is en haar leden zijn gebonden
aan de statuten van de S.V. Loil en een
eigen huishoudelijk reglement. Beiden
liggen ter inzage bij de secretaris van
Triathliem, het huishoudelijk reglement is
ook te vinden op de www.triathliem.nl.
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van
de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede de verdere wettelijk vastgestelde en behoorlijk bekendgemaakte
regels en bepalingen te kennen en te
respecteren.
Aansprakelijkheid
De vereniging of afdeling kan behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet
nimmer aansprakelijk worden gesteld,
wanneer een of meer leden tijdens deelname aan activiteiten door ongeval,
onverschillig van welke aard, wordt of
worden getroffen, evenmin voor beschadigingen of verlies van eigendommen van
de leden. Door de NTB is voor de leden
van de aangesloten triathlonverenigingen
een beperkte aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging
gaat in op de datum van inschrijving
en geldt voor minimaal drie maanden.
Triathliem hanteert de volgende kwartalen: jan-feb-maa (1), apr-mei-jun (2),
jul-aug-sep (3), okt-nov-dec (4). De eerste
contributie-inning volgt in het eerstvolgende hele kwartaal. V.b.: iemand wordt
op 10 januari lid. De eerste contributieinning wordt dan gedaan in het tweede
kwartaal (apr-mei-jun). Bij beëindigen
van het lidmaatschap gedurende het
verenigingsjaar is tot het einde van het
kwartaal waarin de schriftelijke opzegging
is ontvangen contributie verschuldigd.
Het bestuur behoudt zich het recht voor
in voorkomende gevallen, wanneer niet
aan de gestelde betalingstermijnen zoals
hierboven is vermeld wordt voldaan, een
verhoging voor administratiekosten in
rekening te brengen.
Kosten
De contributie van Triathliem bedraagt
per 1 april 2018 € 55,00 per kwartaal voor
senioren (18+), € 41,25 voor studenten
en € 27,50 voor jeugdleden (leden t/m
17 jaar) en 65+’ers. De contributie wordt,
na het afgeven van een machtiging tot

incasso aan de penningmeester, automatisch ieder kwartaal van de opgegeven
rekening afgeschreven. Daartoe word je
verzocht de machtiging op de voorzijde
in te vullen. Er worden geen rekeningen
verzonden.
Studenten volgen een full-time dagopleiding en moeten jaarlijks zelf bij de secretaris een kopie van hun studentenkaart
inleveren om voor het studententarief in
aanmerking te komen. Het tarief geldt
vanaf het moment dat de kopie in het
bezit is van de secretaris.
Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd
zal de contributie m.i.v. het eerstvolgende
kwartaal automatisch worden aangepast.
De contributie kan tussentijds door een
besluit van de Algemene Ledenvergadering worden verhoogd. Verhoging van
de contributie zal voorafgaand aan de
incasso tenminste middels publicatie
per brief, e-mail of op de website aan de
leden worden bekend gemaakt.
NTB-lidmaatschap
Inschrijving als lid van Triathliem houdt
tevens lidmaatschap in van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). De kosten
hiervoor (2018: € 35,- voor volwassenen
en € 25,- voor jeugdleden) worden aan
het begin van het jaar los van de contributie geïncasseerd. Inschrijving van het
lid bij de NTB zal door de vereniging
worden gedaan. NTB-leden kunnen aan
alle, onder auspiciën van de NTB georganiseerde, wedstrijden deelnemen door
betaling van inschrijfgeld en aanschaf
van een daglicentie. Houders van een
atletenlicentie betalen alleen inschrijfgeld.
Een NTB-Atletenlicentie à € 25,- (2018)
kan middels het inschrijfformulier meteen
worden aangevraagd. De kosten worden
naast de contributie afzonderlijk bij de
licentiehouder in rekening gebracht en
zijn niet terugvorderbaar bij lidmaatschapsbeëindiging voor het einde van het
jaar. Jeugdleden ontvangen automatisch
en kosteloos een atletenlicentie. Kijk op
de www.triathliem.nl voor de voordelen
en voorwaarden.
Gezinsleden
Triathliem kent het zgn. ‘Gezinslidmaatschap. Dit houdt in dat wanneer beide
ouders/verzorgers volledig en betalend
lid zijn van de vereniging, alle minderjarige kinderen contributieloos lid kunnen

worden. Kosten voor een eventuele
NTB-Atletenlicentie worden wel jaarlijks
in rekening gebracht, evenals eventuele
andere optionele kosten (kleding, clinics,
evenementen etc.).
Toezichthouderschap
Leden van 18 jaar of ouder zijn ca.
eenmaal per jaar toezichthouder tijdens
een zwemtraining en ca. eenmaal
reserve. Het toezichthouderschap is een
wettelijke bepaling voor verenigingen die
gebruik maken van zwemaccomodaties.
Een toezichthouder is aanspreekpunt
in geval van een calamiteit en dient zelf
actie te ondernemen of het zwembadpersoneel te waarschuwen. Meer informatie
hierover vind je op de per e-mail toegestuurde toezichthouderslijst.
Clubkleding
Circa eenmaal per twee jaar (laatstelijk
in 2017) wordt clubkleding ingekocht.
Leden kunnen voorafgaand kiezen uit een
ruim assortiment loop-, fiets- en triathlonkleding. Tussentijds kan geen kleding
worden besteld, m.u.v. wielershirts en
wielerbroeken. Deze worden beperkt
extra ingekocht en kunnen zolang de
voorraad strekt worden aangeschaft.
Trainingen
De trainingsgroepen zijn ingedeeld in
verschillende niveau’s. Trainingen van
Triathliem zijn dan ook geschikt voor
sporters van vrijwel elk niveau. Kijk op
www.triathliem.nl voor de data en tijden.
Wijzigingen worden mondeling, per
e-mail, Whatsapp of via www.triathliem.nl
naar de leden gecommuniceerd. Naast
de bovengenoemde trainingen worden
er door leden onderling ook trainingsafspraken gemaakt. Deze vallen echter
buiten de verantwoordelijkheid van de
vereniging.

TRIATLONVERENIGING

