av@dekoplopers.nl

Even voorstellen….

Algemene informatie
Atletiekvereniging De Koplopers is opgericht in maart
1986 en houdt zich uitsluitend bezig met wegatletiek.
De vereniging telt ruim 400 leden; deze zijn verdeeld in 8
reguliere loopgroepen van verschillende niveaus, plus een
wedstrijdgroep en een marathongroep. Daarnaast is er
een instroom/herstelgroep. De grootte van de groep
varieert, maar ligt tussen de 15 en 25 personen. Je traint
dus altijd op je eigen niveau en onder begeleiding van een
deskundige en gecertificeerde trainer.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt
€ 45,- per halfjaar; hieraan is automatisch het lidmaatschap van de Atletiekunie verbonden,
waarvan de kosten € 16,80 per jaar bedragen.
Hieraan kan nog een wedstrijdlicentie worden
toegevoegd; de kosten hiervan bedragen € 22,70
per kalenderjaar. Voor administratiekosten wordt
eenmalig een bedrag van € 7,50 geheven.
Er gelden speciale studententarieven: zie hiervoor
onze website.

Trainingen en accommodatie
Proeftrainen
De trainingen worden gehouden op woensdag- en
vrijdagavond van 19:15 uur tot uiterlijk 21:00 uur. Als
uitvalsbasis voor de trainingen maken we gebruik van het
clubhuis van SV Wippolder aan de Rijksstraatweg, op de
grens van Delft en Delfgauw (naast Ranzijn tuin & dier).
Je kunt je daar omkleden, douchen en tevens gebruik
maken van de kantine, zodat je na afloop van de training
iets kunt drinken en wat kan napraten.

Je bent van harte welkom om een aantal malen te
komen proeftrainen. Meld je dan vóór 19:00 uur in
het clubgebouw van SV Wippolder en vraag naar
de trainer van de instroomgroep of een van de
bestuursleden.
Inschrijven kun je door middel van de
inschrijfstrook op de achterzijde van deze folder.
Ook is het mogelijk via onze website in te schrijven.

Activiteiten

http://www.dekoplopers.nl

Welkom!
De vereniging organiseert iedere 2de zondag van de
maand de zogenaamde Kopjesloop in de Delftse Hout en
elk jaar rond Oud en Nieuw de Oliebollencross en niet te
vergeten op Hemelvaartsdag de Golden Tenloop.
Bovendien wordt er vaak, al of niet in groepsverband, mee
gedaan aan andere trimlopen, wedstrijden of grote
evenementen in binnen- en buitenland, zoals de 7-heuvelenloop in Nijmegen en de marathon van Rotterdam.
Eenmaal per jaar organiseren we een gezellige BBQ en
een feestavond. Tevens wordt aandacht geschonken aan
feestdagen als Pasen, Sinterklaas en Kerst.

We heten je van harte welkom als lid en wensen je
veel (loop)plezier en succes toe!

Inschrijfformulier van AV De Koplopers

Informatiefolder
Informatiefolder

Dit formulier kunt u deponeren in de bus in de infohoek van AV De Koplopers in de kantine van
SV Wippolder of opsturen naar:
AV De Koplopers, Postbus 189, 2600 AD DELFT
Opzeggen als lid van de vereniging is mogelijk bij de secretaris per 1 januari of 1 juli en dient vóór
1 november of 1 juni daaraan voorafgaand te worden gemeld. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Doorlopende machtiging

Naam
: AV De Koplopers
Adres
: Rijksstraatweg 9
Postcode : 2628 GZ
Woonplaats : Delft
Land
: Nederland Incassant ID : NL37ZZ403981420000
Kenmerk machtiging :
Reden betaling
: Contributie
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan AV De Koplopers om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van AV De Koplopers.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

: …………………………………………………………………………

Adres

: …………………………………………………………………………

Postcode : ………………… Woonplaats : ……………………………………
Land:

: …………………………………………………………………………

IBAN:

: …………………………………………………………………………

(alleen buitenlandse rekening)

Datum

Bank Identificatie [BIC] : ..…........………………

: ………………………

Plaats : …………….……………………..

Handtekening: ….…………………………………………………………………

AV De Koplopers

SEPA

Geboortedatum : ……-……-………… Telefoon : …………………………………
E-mail adres

: ……..………………………………………………… Man / Vrouw*

Atletiekunie-wedstrijdlicentie (extra kosten € 22,70 per jaar)

:

Ja / Nee*

Nummer sportkaart (student – zie website) : …………………………………………
* Doorhalen wat niet van toepassing is
© 2017 Atletiekvereniging De Koplopers kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
die (in)direct voortvloeit uit het gebruik van de informatie.

Opgericht 21 maart 1986
Lid Atletiekunie 1 november 1986

