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E.S.A.V. Asterix 
Onze Lieve Vrouwestraat 1 

5612 AW Eindhoven 
 

info@asterixatletiek.nl 
www.asterixatletiek.nl 

IBAN: NL 58 INGB 0004456320 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
Beste Galliër in spé, 
 
We heten je van harte welkom als nieuw lid bij E.S.A.V. Asterix. We hopen dat je er naast je studie een 
aantal leuke jaren zult hebben. Mocht je ooit problemen hebben, dan kun je altijd terecht bij één van de 
bestuursleden of bij één van de trainers. Hier volgen hun namen: 
 
Algemeen Bestuur bestuur@asterixatletiek.nl 
Voorzitter Jordi Bot voorzitter@asterixatletiek.nl 
Secretaris Willem Verhoeven secretaris@asterixatletiek.nl 
Penningmeester Harry van Ham penningmeester@asterixatletiek.nl 
Wedstrijdsecretaris Intern Oscar Heijdra wedstrijd@asterixatletiek.nl 
Wedstrijdsecretaris Extern Rebecca Gilsing wedstrijd@asterixatletiek.nl 
Commissaris Interne Zaken Ramon de Nooijer interne@asterixatletiek.nl 
Trainer (Lopen) Ton van Hoesel hoesel@on.nl 
Trainer (Technisch) 
Trainer (Technisch) 

Niek de Groot 
Mitch de Palm 

n.degroot@tosport.nl 
mcg.depalm@outlook.com 

   
Asterix kent drie soorten leden: 
 
1. Wedstrijdleden: Deze leden hebben een wedstrijdlicentie en betalen de basiscontributie van Asterix 

en het basislidmaatschap en de wedstrijdlicentie van de Atletiekunie, aan Asterix. Deze leden 
mogen meedoen aan de door de Atletiekunie georganiseerde wedstrijden.  

2. Recreantleden: Deze leden betalen naast de basiscontributie van Asterix, ook een basis 
lidmaatschap van de Atletiekunie, aan Asterix. Deze leden mogen niet meedoen aan de door de 
Atletiekunie georganiseerde baanwedstrijden, veldlopen of wegwedstrijden. Deelname aan een 
jurycursus, NSK en de eigen baanwedstrijd is wel toegestaan. 

3. Gastleden: Dit zijn leden die lid zijn bij een andere atletiekvereniging, en dus al verbonden zijn aan 
de Atletiekunie. Zij betalen alleen de basiscontributie van Asterix, aan Asterix. 

 
De hoogte van de contributie hangt af van het soort lid en van de maand waarin je lid wordt. In de tabel 
hieronder vind je een overzicht hiervan:  
 
Maand waarin je lid wordt: Wedstrijdlid Recreantlid* Gastlid 
September t/m December € 60,40  € 37,20  € 20,00  
Januari t/m April € 55,40  € 32,20  € 15,00  
Mei t/m Augustus € 50,40  € 27,20  € 10,00  

 
 
*Voor recreantleden is er de mogelijkheid voor een kortlopend lidmaatschap (3 maanden). Vraag 
hiernaar voor de mogelijkheden. 
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Om lid te worden doe je het volgende: 
 
1. Lever je Aanmeldingsformulier (Pagina 3) in bij een bestuurslid. 
2. Lees de informatie over Automatische Incasso (Pagina 4). 
3. Als je kiest voor Automatische Incasso, vul dan het Machtigingsformulier (Pagina 4) in en lever het 

in bij de secretaris of penningmeester. 
4. Kies je liever niet voor Automatische Incasso, maak dan het verschuldigde bedrag over op 

girorekening NL58INGB0004456320 t.n.v. E.S.A.V. Asterix te Eindhoven onder vermelding van: 
Naam + Contributie 2017-2018  

 
Tenslotte nog vier belangrijke punten, die administratieve rompslomp kunnen voorkomen: 
 
1. Om lid te zijn van Asterix dien je in het bezit te zijn van een sportkaart van het studenten 

sportcentrum.  
2. De leden die bij Asterix de basiscontributie en eventueel de wedstrijdlicentie van de Atletiekunie 

betalen, moeten dat bedrag in ieder geval voor 1 december betaald hebben, anders lopen zij het 
risico dat zij van de ledenlijst van Asterix geschrapt worden en ze bij het her-inschrijven € 6,80 extra 
moeten betalen. Dus maak het bedrag bijtijds over.  

3. Wil je het soort lidmaatschap wijzigen, geef dit dan tijdig (voor 1 december) door aan de secretaris 
of ledenadministratie.  

4. We zouden graag zien dat, als je het lidmaatschap op wilt zeggen of een adreswijziging wilt doen, 
je dit doorgeeft aan de secretaris/ledenadministratie.  

 
We wensen je veel plezier bij E.S.A.V. Asterix! 
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Aanmeldingsformulier 
 
Naam     :____________________________________ 

Voorletters    :____________________________________ 

Roepnaam    :____________________________________ 

Geboortedatum    :____________________________________ 

Opleiding (studie en instelling)  :____________________________________ 

Sportkaart nummer   :____________________________________ 

Adres     :____________________________________ 

Postcode, Plaats   :____________________________________ 

E-mail adres    :____________________________________ 

Mobiel Telefoonnummer   :____________________________________ 

Lic. nummer (alleen voor gastleden)  :____________________________________ 

 
 
Kruis aan welk lidmaatschap van toepassing is: 
 
O Wedstrijdlid worden en betaalt het volgende bedrag: 
 € 60,40 / € 55,40 / € 50,40 
 
O Recreantlid worden en betaalt het volgende bedrag: 
 € 37,20 / € 32,20 / € 27,20 

 
O Gastlid worden en is aan de Atletiekunie verbonden bij atletiekvereniging 

____________________________ en betaalt het volgende bedrag: 
€ 20,00/ € 15,00/ € 10,00  

 
De contributie voor het jaar 2018–2019 dient voor 1 december overgemaakt te zijn, indien je na 1 
december lid wordt van E.S.A.V. Asterix dien je de contributie zo spoedig mogelijk over te maken. 
 
Ondergetekende verklaart hierbij alle verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap van E.S.A.V. 
Asterix, zoals beschreven in de statuten en reglementen na te komen, totdat schriftelijk of mondeling 
het lidmaatschap bij de secretaris/ledenadministratie van de E.S.A.V. Asterix is opgezegd. De 
secretaris/ ledenadministratie behoudt zich het recht voor van deze bepaling af te wijken. 
 
Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, 
 
 
            * 
____________________,_____________       ___________________________ 
(plaats)    (datum)         (handtekening) 
 
 
* Bij het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de AVG (terug te vinden op onze website) van E.S.A.V. Asterix. 
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Machtiging automatische incasso 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 
 
E.S.A.V. Asterix 
Onze Lieve Vrouwestraat 1 
5612 AW Eindhoven 
IBAN: NL58INGB0004456320 
 
Om jaarlijks de contributie behorende bij het lidmaatschap van E.S.A.V. Asterix af te schrijven van 
zijn/haar bank-/ girorekening. 
 
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 
30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken. 
 
Naam en voorletters   :___________________________________ 
Adres     :___________________________________ 
Postcode en woonplaats  :___________________________________ 
Soort lid    : wedstrijdlid / recreantlid / gastlid 
IBAN     :___________________________________ 
 
 
 
 
____________________,_____________       ___________________________ 
(plaats)    (datum)    (handtekening) 
 
 


