
 
 

 

 Page 1  

   

Email: info@avfeniks.nl www.avfeniks.nl Rising together to the Top 

Algemene Voorwaarden lidmaatschap 

Inschrijving 

Inschrijven voor AV Feniks kan op één manier: 

Door het invullen van het online aanmeldingsformulier op de website van AV Feniks. 

 

Voor het inschrijven is éénmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 15,00. 

Het éénmalig inschrijfgeld zal automatisch worden geïncasseerd bij de eerste 

contributie inning. Deze €15,00 is om de inschrijf- en uitschrijfkosten te dekken die AV 

Feniks moet afstaan aan de Atletiek Unie, bij het in- en uitschrijven van leden.  

Lidmaatschap 

● Lidmaatschap voor jeugdleden 

Het lidmaatschap voor de jeugd t/m de A-junioren loopt per kwartaal en wordt 

jaarlijks automatisch verlengd tot opzegging. Het lidmaatschap loopt dus altijd 

tenminste tot aan het einde van het lopende kwartaal. Bij het lidmaatschap voor 

jeugdleden zit automatisch ook de wedstrijdlicentie inbegrepen. 

 

● Lidmaatschap voor volwassenen 

Het lidmaatschap voor alle overige leden loopt per kwartaal, en loop dus altijd 

tenminste door tot aan het einde van het lopende kwartaal. Voor senioren en 

masters is de Wedstrijdlicentie niet inbegrepen in de contributie. Deze wordt bij 

de contributie apart in rekening gebracht.  

Opzegging 

Opzegging van het lidmaatschap voor volwassen- en jeugd leden kan elk kwartaal. Dit 

kan uitsluitend voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december schriftelijk of per e-mail 

gebeuren via ledenadministratie@avfeniks.nl.  Zegt u tijdens een bepaald kwartaal op, 

dan dient u voor dat kwartaal het volledige bedrag te betalen.  

De voorwaarde voor het opzeggen van het lidmaatschap 

Het is verplicht om aan alle contributie- en betalingsverplichtingen voldaan te hebben, 

voordat de opzegging goedkeurt en voltooid kan worden door AV Feniks.   
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Contributie 

Alle leden zijn verplicht contributie te betalen zolang hun lidmaatschap nog 

voort duurt. De geldige contributie tarieven zijn te vinden op de website 

onder “Vereniging” dan “Lidmaatschap”. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) 

wordt de hoogte van de contributie tarieven vastgesteld.  

De contributie wordt vier keer per jaar na afloop van het kwartaal afgeschreven van de 

opgegeven bankrekening. We streven er naar om dit te laten plaatsvinden in de eerste 

week van het nieuwe kwartaal. Bij de inschrijving betalen de nieuwe leden éénmalig 

een inschrijfgeld van € 15,00. Dit bedrag wordt automatisch samen met de eerste 

contributie geïncasseerd. 

Automatische incasso 

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier  of door het voltooien van de online 

aanmelding, machtigt u AV Feniks om de verschuldigde contributie en inschrijfgelden 

automatisch van uw bank of girorekening te laten incasseren. De contributies van de 

leden worden elk kwartaal geïnd. Hiervoor worden de leden op de hoogte gesteld door 

middel van een mail. 

Achterstallige Contributie 

Steeds na het verstrijken van een betalingstermijn zal meteen een herinnering worden 

gestuurd. Per factuur zullen maximaal drie herinneringen worden gestuurd. Bij de derde 

herinnering zit een opslag van 5 Euro. Bij het verstrijken van de laatste betalingstermijn 

wordt de toegang tot de training ontzegd totdat de betaling ontvangen is. Het 

gefactureerde bedrag blijft te allen tijde verschuldigd totdat het voldaan is. Er zal ook 

contact gelegd worden met het betreffende lid of de ouder. 

Leden die een regeling willen treffen voor de betaling kunnen zelfstandig contact 

opnemen met de penningmeester. 

Steun bij Contributiebetaling 

AV Feniks probeert atletiek voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom werken wij 

samen met instanties die in voorkomende gevallen een aanvraag bij het 

jeugdsportfonds kunnen doen. Meestal loopt zo’n aanvraag via de school. Voor meer 
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AV Feniks is een vereniging die deelname aan atletieksport wil 

bevorderen. Met dat doel worden activiteiten georganiseerd voor en door 

de leden van de vereniging. Een vereniging kan echter geen activiteiten 

organiseren als leden zich daar niet voor inzetten.  

Daarom verwachten wij dat ieder lid tenminste twee keer per jaar meehelpt met het 

organiseren van een activiteit van de vereniging. 

Wilt u wat meer bijdragen, door bijvoorbeeld in een commissie mee te helpen, dan kunt 

u dat doorgeven via info@avfeniks.nl. Het vrijwilligerswerk wordt gekoppeld aan uw 

kwaliteiten en verlangens dus u doet wat u leuk vindt. 

Aansprakelijkheid 

Leden zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en gezondheid. Deelname aan 

trainingen en wedstrijden zijn op eigen risico. AV Feniks zet voor de trainingen altijd 

gediplomeerde trainers in. De trainers gaan serieus om met uw veiligheid en 

gezondheid, maar zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van de 

training. Het lid is altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van lichamelijke 

klachten die ontstaan zijn tijdens de trainingen. Indien het lid dit nalaat zal noch de 

vereniging, noch de trainer aansprakelijk zijn voor de gevolgen daarvan. 
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