Wageningse Studentenatletiekvereniging

Tartlétos
Verklaring van Inschrijving
Achternaam:

......................................................... Initialen: ...............................................

Roepnaam:

......................................................... Geslacht: M / V

Geboortedatum: . . - . . – . . . .

Geboorteplaats: ..………….........

Woonadres:
Straat: .......................................................

Nummer: .............................................

Postcode: ..................................................

Plaats:

.............................................

Telefoonnummer: ............................................
Telefoonnummer in geval van nood: ............................................
E-mailadres: ..............................................................................
Registratienummer WU, i.v.t.: . . - . . - . . - . . . - . . .
Sportkaartnummer: ………………………………………………
Om lid te kunnen zijn van Tartlétos dien je in het bezit te zijn van een WUR-kaart met sportrechten. Meer informatie hierover is te
vinden op http://www.usb.wur.nl/NL/Sporters/WUR-kaart+activeren/.
(Sportkaartnummer: dit krijg je door de eerste vier cijfers van de barcode aan de achterzijde van de WUR-kaart weg te strepen.
Dat doe je ook met de laatste twee cijfers. Indien het getal dat je overhoudt met een of meer nullen begint, mag je die ook
wegstrepen.)

Wil je Atletiekunie-wedstrijdlid worden bij Tartlétos : Ja / Nee. Zo ja, per: . . - . . - . . . .
Ben je al lid van de Atletiekunie bij een andere vereniging? Zo ja waar? ……………………..
Reden van inschrijving bij W.A.V. Tartlétos (we willen graag weten waarom je lid wilt worden en wat jij
van de vereniging verwacht)
…………………………………………………………………………………………………………..
Machtiging tot automatische incasso

SEPA

IBAN

:…………………...............................................................................................

Land bank

:

…………………………...................................................................................

Bank identificatie (BIC), enkel bij buitenlandse bank: ……………………...............................
Contributie en eventuele wedstrijdlicentie
De verenigingscontributie wordt elk jaar vastgesteld op de ALV. Dit bedraagt ± 31,50 euro. Leden die
na 1 april lid worden betalen de helft van de contributie. De kosten van een Atletiekunie
wedstrijdlicentie worden vastgesteld door de Atletiekunie. Dit bedraagt ± 43 euro.
Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan WAV Tartlétos om jaarlijks een incassoopdracht met de contributie en eventueel de kosten van een wedstrijdlicentie te sturen naar mijn bank
om een bedrag van mijn rekening af te schrijven. Tevens geef ik toestemming aan mijn bank om het
bedrag overeenkomstig de opdracht van WAV Tartlétos van mijn rekening af te schrijven.*

LET OP, Ga door op de achterkant!
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Wageningse Studentenatletiekvereniging

Tartlétos
Tartlétosrekening
De kosten voor deelname aan etentjes, wedstrijden of andere verenigingsactiviteiten worden niet
direct verrekend, maar bijgehouden door de penningmeester op de zogenaamde ‘Tartlétosrekening’.
Enkele malen per jaar wordt deze rekening geïnd. Voor deze tijd ontvang je een overzicht van de
kosten die je gemaakt hebt en kun je ze controleren.
o

Ja, door ondertekening van dit formulier ga ik ermee akkoord dat Tartlétos geregeld mijn kosten,
die via de Tartlétos rekening verrekend worden, automatisch van mijn rekening afschrijft. Tevens
geef ik toestemming aan mijn bank om het bedrag overeenkomstig de opdracht van W.A.V.
Tartlétos van mijn rekening af te schrijven. Voordat het geld van mijn rekening wordt afgeschreven
krijg ik een bericht en specificatie via de mail. *

o

Nee, ik geef geen toestemming tot automatische incasso van de door mij gemaakte kosten op de
Tartlétosrekening. Ik maak deze kosten zelf over wanneer de penningmeester dit verzoekt.

Ondergetekende, met bovenstaande gegevens, wil ingeschreven worden als lid van W.A.V. Tartlétos
per . . - . . - . . . .
Ondergetekende geeft tevens aan op de hoogte te zijn van onderstaande artikelen uit de Tartlétos
statuten en de privacy policy zoals beschreven op www.tartletos.nl/contact.
Specifieke toestemming publicatie bepaalde persoonsgegevens zoals beschreven in de
privacy policy.
o

o
o
o

Ja, door ondertekening van dit formulier ga ik er mee akkoord dat foto’s die van mij worden
genomen kunnen worden gepubliceerd zoals beschreven in het privacy statement. Wedstrijduitslagen mogen worden bijgehouden en kunnen worden gepubliceerd zoals beschreven in het
privacy statement.
Nee, ik geef geen toestemming om foto’s waar ik op sta te publiceren, maar wel toestemming tot
het bijhouden van mijn uitslagen op wedstrijden.
Nee, ik geef geen toestemming om uitslagen op wedstrijden bij te houden, maar wel tot het
publiceren van foto’s waar ik op sta zoals beschreven in de privacy policy.
Nee ik geef geen toestemming tot het publiceren van foto’s waar ik op sta en ook geen
toestemming tot het bijhouden van mijn uitslagen op wedstrijden.

Handtekening:

Datum: . . - . . - . .

Kenmerk machtiging: …………………………… (In te vullen door de secretaris)
Dit formulier kan ingeleverd worden bij de secretaris:
Lisa van Eijkelenburg (Bronland 4-313, 6708WH, Wageningen) of op de training.
Statuten
ART. 15.1: Alleen door zijn toetreden verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk
reglement en alle andere wettige regelingen en besluiten.
ART. 15.2: Leden kunnen zich nimmer beroepen op onbekendheid met het bepaalde in de statuten, reglementen en alle
andere wettige regelingen en besluiten.
ART. 11: Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het jaar daaropvolgend.
ART. 4.1. A: Het lidmaatschap eindigt door SCHRIFTELIJKE opzegging bij de secretaris uiterlijk 1 maand voor het
verstrijken van het lopende verenigingsjaar, indien een lid na afloop van het verenigingsjaar het lidmaatschap
beëindigd wil zien. Bij te laat opzeggen van het lidmaatschap zal het lid de ±31,50 euro contributie moeten betalen.
Gegevens incassant:
Naam: Wageningse Atletiekvereniging Tartlétos
Adres: Bornsesteeg 2
Postcode: 6708 PE
Plaats: Wageningen
Land:
Nederland
Incassant ID: NL35ZZZ401218900000
* Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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Tartlétos
Hoi Tartleet,
Welkom bij de studentenatletiekvereniging van Wageningen!
Tartlétos is al sinds 1974 dé vereniging voor beginnende en ervaren atleten. Tartlétos heeft 4 trainers
‘in dienst’: Tonnie Dirks, die de looptrainingen en warming-up verzorgt, Bibi-Lotte van der Horst die de
werponderdelen traint, Jelle ten Harkel die de sprint onderdelen voor zijn rekening neemt en Joana
Vitorino die de springonderdelen op zich neemt. Tonnie Dirks verzorgt voor iedereen die er behoefte
aan heeft een trainingschema op maat. Elke dinsdag en donderdag begint onze baantraining om 18.00
uur met gezamenlijk warmlopen. Daarna volgen wat losmaakoefeningen en iedereens ondeel specifieke
training.
Het bestuur bestaat uit zes mensen, namelijk de voorzitter, secretaris, penningmeester,
wedstrijdsecretaris-thuis, wedstrijdsecretaris-uit en commissaris publiciteit. Zij hebben na de warmingup vaak mededelingen voor de leden. Zo word je door de wedstrijdsecretarissen bijvoorbeeld op de
hoogte gehouden van alle wedstrijden die de komende tijd gaan plaatsvinden.
Naast de baantrainingen zijn er ook nog andere trainingen bij Tartlétos, hieronder volgt een overzicht:
• Maandag: krachttraining van 17:30-19:00. Elke keer kunnen er ongeveer 10-12 mensen
meedoen, opgeven kan via de website. Het vindt plaats bij het werfgebouw bij de baan.
• Dinsdag: baantraining van 18:00-20:00
• Donderdag: baantraining van 18:00-20:00
Ieder lid betaalt de jaarlijkse contributie van ± 31,50 euro (dit wordt vastgesteld op de ALV). Daarnaast
kan je wedstrijdlid (Atletiekunie-lid) worden bij Tartlétos, dit kost ongeveer ± 43 euro extra per jaar. De
voordelen hiervan zijn: korting op inschrijfgeld bij wedstrijden, starten vanuit het wedstrijdvak, 25%
korting op cursussen + clinics georganiseerd door de Atletiekunie en last but not least: je kunt dan
meedoen in het Tartlétos competitieteam.
Tartlétos staat echter niet alleen voor atletiek. Met evenementen zoals het Tartlétosweekend,
nieuwjaarsdiner, bowlen en gezamenlijk eten na de training, is er naast sporten ook veel plaats voor
gezelligheid en feesten. Tartlétos heeft verschillende commissies die ervoor zorgen dat deze activiteiten
kunnen plaatsvinden. Meedraaien in een van de commissies is een mooie gelegenheid om ervaring op
te doen met het organiseren van leuke activiteiten en om Tartleten beter te leren kennen. De commissie
worden verdeeld bij de commissie-interesseborrel die plaatsvindt in Oktober.
Voor meer informatie kun je terecht bij het bestuur. Kijk ook eens op onze website: www.tartletos.nl,
Facebook of Instagram.
Veel plezier bij Tartlétos!!

Belangrijke afspraken
Afspraken bij deelname aan activiteiten.
Bij afmelden aan een activiteit na de door de commissie ingestelde afmelddeadline wordt 50% van de
uiteindelijke kosten pp in rekening gebracht. Uitgezonderd overmacht. Bij gezamenlijk eten geldt
deadline opgeven = deadline afmelden.
Bij inschrijving aan een activiteit moet de organiserende commissie een reële indicatie geven voor de
kosten bij deelname aan de activiteit. Onvoorziene kosten door onopzettelijk aangebrachte schade aan
gehuurde objecten (schade aan busjes, accommodatie ed.) worden gedeeld door de deelnemers aan
een activiteit. Bij deelname aan een activiteit moet hiervoor worden getekend. Eigendommen
(bijvoorbeeld auto’s van leden) vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Bij uitlenen van
eigendommen voor activiteiten wordt de eigenaar geadviseerd een regeling te treffen met de lener.
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