
 
AANMELDINGS-/MACHTIGINGSFORMULIER - versie april 2020 – 

 
 

Achternaam:   .............................................................................................................. 

Voorletter(s) & Roepnaam: .............................................................................................................m/v 

Geboortedatum:  .............................................................................................................. 

Straat + Huisnummer: .............................................................................................................. 

Postcode & Woonplaats: .............................................................................................................. 

E-mailadres:   .............................................................................................................. 

Telefoon thuis:  .............................................................................................................. 

Telefoon mobiel:  .............................................................................................................. 

Lid m.i.v.:   .............................................................................................................. 

 
Ik meld mij (of mijn kind) hierbij aan als lid van atletiekvereniging ACO van Elderen in de categorie: 
 
    Contributie:        Contributie: 
□ mini Pupil/Pupil B/C €    8,50 per maand       □ selectie Senior/Masters €  21,00 per maand 
□ Pupil A, Junior C/D  €  13,50 per maand     □ Nordic Walking    €  11,75 per maand 
□ Junior A/B   €  16,00 per maand      □ ACO-plus   €  11,75 per maand 
□ selectie Junioren  €  18,50 per maand      □ Sportief wandelen €  11,75 per maand  
□ Senior/Masters  €  18,50 per maand  
 
    Wedstrijdlicentie:     Bijdrage Atletiekunie 
□ Pupil    €   8,25 per jaar     €  15,30 per jaar 
□ Junior   € 14,70 per jaar     €  16,15 per jaar 
□ Senior/Master  € 23,55 per jaar     €  17,45 per jaar 

 

Machtiging doorlopend / periodiek        S€PA 
Met deze machtiging geeft u toestemming aan ACO van Elderen te Ommen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw 
bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, inschrijfgeld, Bijdrage Atletiekunie en/of Wedstrijdlicentie 
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ACO van Elderen te 
Ommen. Het incassant ID van ACO van Elderen is NL52ZZZ400610370000, o.v.v. omschrijving, lidmaatschapsnummer en 
machtigingskenmerk. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Naam rekeninghouder:  ................................................................................   

Bank-/girorekening (IBAN):  ................................................................................  

Plaats & Datum:   ................................................................................  Handtekening: 

Met ondertekening van dit aanmeldformulier verklaar ik op de hoogte te zijn van de huisregels van ACO 
van Elderen (zie www.acovanelderen.nl) en verklaar ik tevens deze regels in acht te nemen. Voorts 
verwijzen we u naar het privacyreglement op de website. Op de website zijn uw verantwoordelijkheden 
nader beschreven. Lees de tekst s.v.p. aandachtig door. 
 
Bij aanmelding wordt eenmalig € 10,00 inschrijfgeld in rekening gebracht bovenop het contributiebedrag.  
U kunt schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Afmeldingen voor een 
nieuw kalenderjaar moeten vóór 1 december bij de ledenadministratie binnen zijn. Na 1 december moet u 
de bijdrage Atletiekunie en eventuele licentiekosten van het jaar erop betalen. 
 
 
Plaats:  .............................................................................. 

Datum:  ..............................................................................           Handtekening: 
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