Opgaveformulier lidmaatschap
ATB‐Club Last Gear uit Eerbeek
U wilt u aanmelden als lid van onze ATB‐Club Last Gear uit Eerbeek, welkom!
Onze fietsactiviteiten gaan het hele jaar door en worden aangekondigd op de agenda van onze website:
www.lastgear.nl. Verzamelplaats is bij het clubgebouw Händelstraat 49, 6961 AB te Eerbeek (sportveld
achter Sporthal de Bhoele). Iedereen kan vrijblijvend aansluiten.
Het dragen van een helm is omwille van eigen veiligheid verplicht!
Er kan 4x gratis worden meegefietst en daarna bedragen de kosten per jaar:
‐ € 58,‐‐ voor jeugdleden t/m 15 jaar (tarief 2018)*
‐ € 68,‐‐ voor volwassenen (tarief 2018)
Dit bedrag is inclusief het lidmaatschap van de NTFU en de fietsvergunning voor natuurmonumenten.

* Bij de aanmelding van jeugdleden vragen wij ook de ouders/verzorgenden contactgegevens te verstrekken,
zodat wij ook ouders/verzorgenden op de hoogte kunnen houden van wat er zich zoal binnen Last Gear
afspeelt. Ook kunnen wij op deze manier in het geval van calamiteiten ouders/verzorgenden bereiken.

U kunt u aanmelden door de gegevens op de achterzijde van dit formulier in te vullen en dit
ingevulde formulier voorzien van uw handtekening op te sturen naar onze secretaris:
de heer R. Wallinga
Doornbosch Hofstede 102
6961 ML Eerbeek
of mailen naar: secretaris@lastgear.nl.
U kunt het ingevulde formulier ook inleveren bij:
FietsPRO van den Beld
Coldenhovenseweg 13
6961 EA Eerbeek,

Voor een (tijdelijke) fiets met helm kan er contact worden opgenomen met:
FietsPRO van den Beld
Coldenhovenseweg 13
6961 EA Eerbeek
Telefoon: 0313‐652758 Fax: 0313‐
653479 info@fietspro.nl
www.lastgear.nl

Hierbij wil ik mij aanmelden als lid van
ATB‐Club Last Gear:
Voornaam: ........................................................................
Achternaam: ……………………………………………………… …
Geboren: .………………‐.......................‐.............................
Straat: ...............................................................................
Postcode: ….......................................................................
Telefoon: ...........................................................................
Email: ……………………………………………………………….......

M / V: …………………………………………
Voorletters: .........................................
Huisnummer:………………………………
Plaats: .................................................
Mobiel: ................................................
Beroep: ………………………………………

Medische bijzonderheden*: Ja / Nee
* Voor uw eigen veiligheid vragen wij u om aan te geven of u medische bijzonderheden heeft.
Indien uw antwoord ‘ja’ is, dan neemt de commissie Kader en Veiligheid Last Gear contact met u op.
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging, daarom vragen wij u aan te
geven wat u zou willen doen voor Last Gear. Wilt u ten minste 1 van onderstaande werkzaamheden
aankruisen:
O Koffiedienst op zondagochtend (ca. 1 keer per seizoen)
O Begeleiding mini’s en/of jeugd (indeling in overleg)
O Helpen bij evenementen (ca. 2 keer per jaar een dagdeel)
O (technische) klussen veld/clubgebouw (ca. 2 keer per jaar een dagdeel)
O Deelname aan een commissie (bijvoorbeeld toertocht, redactie, mini’s en jeugd, wedstrijden, etc.)
(afhankelijk van de commissie en in overleg)
Aanvullende informatie bij aanmelding jeugdlid (t/m 15 jaar)
Ouder/verzorgende 1
Mobiel telefoonnummer: ………………………………………………………………............................................
E‐mailadres: …………………………………………………………….................................................................
Ouder/verzorgende 2
Mobiel telefoonnummer: ………………………………………………………………............................................
E‐mailadres: …………………………………………………………….................................................................
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan A.T.B. Club Last Gear om de verschuldigde contributie af
te schrijven van:
IBAN (bankrekeningnr.): ....................................................................................................................
T.n.v. .................................................................................................................................................
Datum:

Handtekening:

………………….‐.................................‐.................................

…………………………………………………..

