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 Eerbeek (sportveld achter Sporthal De
Bhoele). Iedereen kan vrijblijvend aansluiten.
Het dragen van een helm is omwille van eigen veiligheid verplicht!
Contributie
De contributie van Last Gear en onderdelen daarvan worden jaarlijks bepaald in de Algemene Leden Vergadering. Het
verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen per maand of kwartaal is niet mogelijk.
Opzeggingen dient u voor 1 december kenbaar te maken via ledenadministratie@lastgear.nl
Wordt u na 1 september lid bij Last Gear, dan wordt u automatisch lid tot 31 december het jaar daaropvolgend.
De contributie bij Last Gear bestaat uit 3 vaste en verplichte onderdelen, te weten:
 Lidmaatschap Last Gear, waarmee u gebruik kunt maken van de verenigingsfaciliteiten. Tevens kunt u dan
deelnemen aan de trainingen, verenigingsactiviteiten en evenementen.
 Lidmaatschap bij de NTFU (voordelen hiervan zijn o.a. een collectieve fietsverzekering via de NTFU en
het maandblad Fietssport Magazine).
 Vignet Natuurmonumenten voor fietsen op onder meer de MTB route Veluwezoom.
Het actuele contributietarief is te vinden op https://lastgear.nl/contributie/
Inschrijven jeugdleden (onder 16 jaar)
Bij de aanmelding van jeugdleden is expliciete toestemming van ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers
noodzakelijk. Wij vragen ook om de contactgegevens van de ouders/verzorgenden, zodat wij ook hen 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 volgende pagina van dit formulier in te vullen en dit ingevulde
formulier voorzien van uw handtekening op te sturen naar onze secretaris:
Rob Harmsen
Horstweg 41
7371BN Loenen
of mailen naar: ledenadministratie@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, eventueel toelichting: …………………………………………………………………
* Voor uw eigen veiligheid vragen wij u om aan te geven of u medische bijzonderheden heeft.
* Het verstrekken van relevante medische bijzonderheden van een jeugdlid (onder 16 jaar) is verplicht.
Indien uw antwoord ‘ja’ is, dan neemt de commissie Kader en Veiligheid of de jeugdcommissie 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:
 Koffiedienst op zondagochtend (ca. 1 keer per seizoen), meefietsen met de clubrit is dan nog steeds mogelijk
 Begeleiding mini’s en/of jeugd (indeling in overleg)
 Helpen bij evenementen (ca. 2 keer per jaar een dagdeel)
 (technische) klussen veld/clubgebouw (ca. 2 keer per jaar een dagdeel)
 Deelname aan een commissie (bijvoorbeeld toertocht, redactie, mini’s en jeugd, wedstrijden, ladies, etc.)
(afhankelijk van de commissie en in overleg)
Last Gear biedt diverse activiteiten op fietsgebied. Indien u interesse heeft in specifieke onderwerpen dan kunt u dat
hieronder aangeven en kunnen wij u toevoegen aan de betreffende groepsapps over deze onderwerpen:
 MTB
 Lange afstanden MTB
 Ladies
 Enduro en trailrijden
 Racefietsen
 Wedstrijden en Marathons
 Toertochten
 Zwiften
Hoe Last Gear omgaat met uw persoonsgegevens is te lezen in de privacyverklaring, welke is te vinden op
https://lastgear.nl/wp-content/uploads/privacyverklaring.pdf Lees deze goed door voordat u zich inschrijft.
Bij inschrijving geeft u Last Gear toestemming voor het gebruik van foto's en beeldmateriaal voor eigen gebruik binnen
de vereniging en publicatiedoeleinden. Indien u dit niet wenst dient u dit expliciet te melden bij bestuur@lastgear.nl
Contactpersoon in geval van nood:
Naam:…………………………………………………………………………….. Telefoonnummer: ………………………………………………
Aanvullende informatie bij aanmelding jeugdlid (onder 16 jaar)
Ouder/verzorgende 1
Ouder/verzorgende 2
Naam: ……………………………………………………………
Naam: ………………………………………………………………
Mobiel telefoonnummer:………………………………......
Mobiel telefoonnummer: ………………………………….....
E-mailadres: ………………………………………..............
E-mailadres: ………………………………………………….......
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan A.T.B. Club Last Gear om tot wederopzegging de verschuldigde
contributie af te schrijven van:
IBAN (bankrekeningnr.): ....................................................................................................................
T.n.v. .................................................................................................................................................
Datum:
Handtekening:
………………….-.................................-................................. …………………………………………………..

