Naam: .............................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Postcode:

.................................................... Woonplaats: ................................................

E-mailadres: ....................................................................................................................
Telefoonnummer: ..............................................................................................................
Telefoonnummer in geval van nood: ...................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................................
IBAN-nummer: .................................................................................................................
Ik meld mij aan voor een:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Gewoon lidmaatschap (€ 225,- / jaar)
Basislidmaatschap (deelname clubactiviteiten en vijf trainingen naar keuze; € 65,- / jaar)
Proeflidmaatschap (éénmalig tijdelijk lidmaatschap van 6 weken; € 25,-)
Ooievaarspas lidmaatschap (€ 112,50 / jaar, alleen op vertoon van Ooievaarspas)
Jeugdlidmaatschap (alleen van toepassing voor jeugd t/m 17 jaar; € 112,50 / jaar)
Donateur (minimaal € 25,- / jaar)

Alle leden en donateurs ontvangen zes keer per jaar het verenigingsblad Tri-bune.
Ik wens bij mijn RTC-lidmaatschap een:
❑ Basislidmaatschap NTB (gratis)
❑ Atletenlicentie NTB (€ 25,- / jaar)
Bij een lidmaatschap (donateurs/supporters uitgezonderd) is inbegrepen een, gratis
basislicentie van de Nederlandse Triathlon Bond, inclusief het (zeer lezenswaardige) bondsblad
‘Triathlon/Duathlon Sport’. Wanneer je van plan bent om aan meerdere duathlons of triathlons in
een jaar te gaan deelnemen, is het aan te raden om een NTB-atletenlicentie aan te vragen. Met
een atletenlicentie krijg je korting op het inschrijfgeld bij alle duathlons en triathlons die onder de
NTB-vlag vallen.
Door ondertekening verklaart men akkoord te gaan met de statuten en reglementen van de vereniging, en met name het
eigen risico bij de deelname aan verenigingsactiviteiten. De reglementen kunt u vinden op de website van RTC (www.rtcdenhaag.nl). Het deelnemen aan alle door de of namens de vereniging georganiseerde trainingen en andere activiteiten
geschiedt op eigen risico en eigen verantwoording van het lid. Expliciet wordt vermeld dat tijdens het fietsen bij RTC het
dragen van een goedgekeurde fietshelm verplicht is.
Door ondertekening verleent men Duursportvereniging RTC tevens een doorlopende SEPA machtiging om tot het einde van
de lidmaatschaps-termijn jaarlijks de contributie van hierboven genoemde bank/girorekening af te schrijven. Als u het niet
eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden. Opzegging van het lidmaatschap kan halfjaarlijks, en dient (met een minimale
lidmaatschapsduur van één geheel jaar) vóór 15 mei of 15 november schriftelijk te geschieden.

Datum: .................................................. Handtekening: ............................................
Duursportvereniging RTC
Website: www.rtc-denhaag.nl / E-mail: leden.rtc@gmail.com / KvK: 40411854
Het ingevulde inschrijfformulier mag worden gemaild naar leden.rtc@gmail.com

