
 

 
  

 Nieuwe aanmelding  Wijziging gegevens 
 
 
 

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R  
 
Afdeling Fit en Actief (s.v.p. invullen met blokletters) 
 
Achternaam: _____________________________________ Voorletter(s): _____________________ 

Adres: ___________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats ____________________________________________________________ 

Email:  

Roepnaam: ______________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ________________________________________________________________ 

Geboortedatum: _____________________________Geslacht: ____________________________ 

Verzoekt hem/ haar in te schrijven als lid van Avanti Wilskracht m.i.v. _______________________ 

*Contributie : 

1x sporten p week ( € 16,95 per maand)/ Onbeperkt sporten (€ 22,95 per maand)/ 

Stempelkaart voor 10 x sporten (€ 30,00 in 1x voldoen) 

 

*(omcirkelen wat van toepassing is) 
 
Contributie: 

Aan het begin van uw aanmelding ontvangt u een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post  van ClubCollect. In 
dit betaalverzoek staat een link waarmee u op uw persoonlijke betaalpagina komt.  Op deze pagina moet u een 
betaalkeuze maken. U kunt kiezen voor het betalen in termijnen of een betaling ineens.  
 
Algemene Voorwaarden voor het lidmaatschap Fit en Actief/Avanti Wilskracht: 
Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan. Het lidmaatschap wordt voor een jaar aangegaan.  
Afmelden dient uiterlijk 2 maanden voor het einde van het lidmaatschapsjaar. 
Mocht het op medische gronden niet meer verantwoordelijk zijn om te sporten dan kunt u uw lidmaatschap 
beëindigingen. 
 
Centrale Ledenadministratie Avanti Wilskracht 
Postbus 6390 
7503 GK Enschede 
Of via e-mail: ledenadministratie@avantiwilskracht.nl  
 
Reductieregeling contributie  
Indien een lid zich voor een tweede sport aanmeldt, geldt voor de goedkoopste sport/afdeling een reductie van 25%.  
 
Vragen  
Vragen over alles wat met lid worden, contributie of de ledenadministratie te maken heeft kunt u e-mailen naar 
ledenadministratie@avantiwilskracht.nl 
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie van Omnisportvereniging Avanti Wilskracht. 
 
Indien u interesse heeft om vrijwilligerswerk te doen bij Avanti Wilskracht, dan kunt u kijken op 
fitenactief.avantiwilskracht.nl voor meer informatie. 
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MACHTIGINGSFORMULIER: 
 
Omnisportvereniging Avanti Wilskracht in samenwerking met ClubCollect.  
Aan het begin van uw aanmelding ontvangt u een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post  
van ClubCollect waarin u uw betaalkeuze kunt aangeven.  
 
Vermeldingen in kader AVG wetgeving 
Hierbij verleen ik de R.K. Omnisportvereniging Avanti Wilskracht toestemming voor het publiceren van foto- en/of 
filmmateriaal van activiteiten tijdens evenementen, wedstrijden en bijeenkomsten. 
Ik wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de R.K. Omnisportvereniging 
Avanti Wilskracht middels een nieuwsbrief. 
Tevens verwijzen wij u naar onze privacy policy zoals vermeld op onze website 
 
 

Naam lid:                    ________________________________________________  

 
IBAN-Rekening Nummer:                      
  
Voorletters rekeninghouder:  ________________________________________________ 
 
Achternaam rekeninghouder:   ________________________________________________ 
 
Adres rekeninghouder:   ________________________________________________ 
 

Postcode/Woonplaats:                           ________________________________________________ 
 
 
 
 
Datum    Handtekening 
 
__________________  ______________________________________ 
 
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie bij Omnisportvereniging Avanti Wilskracht.  
Algemeen Bestuur Omnisportvereniging Avanti Wilskracht  
Voor meer informatie www.avantiwilskracht.nl  
 

       


