
Algemene voorwaarden lidmaatschap Atletiek Maastricht 1-2-20121

Inschrijven 

1. Inschrijven als lid van Atletiek Maastricht kan alleen met het aanmeldformulier. Dat kunt u 
downloaden van www.atletiekmaastricht.nl 2

2. De minimumleeftijd voor aanmelding is 8 jaar. 
3. Gehandicapte sporters melden zich aan via de VB-sport coördinator (zie website). 
4. Leden van Atletiek Maastricht worden automatisch ook aangemeld als lid van de Atletiek 

Unie. 
5. Voordat u zich aanmeldt kunt u vrijblijvend 3 weken deelnemen aan de trainingen door u 

te melden bij de betreffende trainer. 
6. Vanaf het moment van inschrijving, bent u contributie verschuldigd voor het lidmaatschap 

van Atletiek Maastricht en de Atletiek Unie. 
7. Door de aanmelding gaat u akkoord met de reglementen en voorwaarden van Atletiek 

Maastricht en de Atletiek Unie.  

Lidmaatschap  

8. Het lidmaatschap van de Atletiek Unie geldt voor het gehele lopende kalenderjaar en 
wordt op het einde van het jaar automatisch verlengd met een jaar, tenzij het tijdig wordt 
opgezegd. 

9. Het lidmaatschap voor Atletiek Maastricht geldt steeds voor het lopende kwartaal en 
wordt op het einde van het kwartaal automatisch verlengd met een kwartaal, tenzij het 
tijdig wordt opgezegd. 

Opzegging  

10. Opzegging dient schriftelijk dan wel per mail te gebeuren, bij voorkeur met het formulier 
ledenadministratie, uiterlijk 6 weken vóór het einde van de lopende periode. 

11. Bij verzending per post is de datum poststempel bepalend; bij verzending per mail de 
computerdatum.  

12. Bij opzegging wordt zowel het lidmaatschap van Atletiek Maastricht als van de Atletiek 
Unie beëindigd per eerst mogelijke opzegdatum.  

Contributie  

13. De actuele contributiebedragen zijn te vinden op de website. Op aanvraag kan een 
overzicht worden toezonden (zie voetnoot).  

14. Elk jaar op 1 november worden de tarieven van Atletiek Maastricht verhoogd met 
minimaal hetzelfde percentage als de Atletiek Unie hanteert. 

15. De algemene ledenvergadering kan besluiten een extra verhoging toe te passen.   
16. De contributie voor Atletiek Maastricht wordt in de eerste maand van ieder kwartaal via 

automatische incasso geïnd3.  
17. De AU contributie voor het komende kalenderjaar wordt automatisch geïncasseerd, 6 

weken voor het einde van het lopende kalenderjaar).  
18. Leden die 6 weken voor het einde van het kalenderjaar een betalingsachterstand 

hebben, worden afgemeld als lid van de AU; voor het opnieuw aanmelden is inschrijfgeld 
verschuldigd.  

19. Indien er op 31 december nog steeds een betalingsachterstand is worden deze leden 
ook als lid van Atletiek Maastricht afgemeld.  

                                               
1
 Vastgesteld door het bestuur; nog te bekrachtigen door de ledenvergadering. 

2
 Beschikt u niet over internet, vraag dan een formulier aan via Postbus 2086, 6201 CD Maastricht 

3
 Voor leden die vóór 1-3-2012 lid werden, bestaat nog de mogelijkheid van een jaarlidmaatschap 



20. Elke vordering die atletiek Maastricht heeft staan bij leden, ook indien het lid is afgemeld 
wegens een betalingsachterstand, blijven staan.  

Deelname trainingen  

21. Alleen personen die lid zijn van Atletiek Maastricht en de AU mogen deelnemen aan de 
trainingen en gebruikmaken van de accommodatie, tenzij artikel 5 van toepassing is.  

Vormen van lidmaatschap 

22. Leden kunnen kiezen uit een actief lidmaatschap en een passief lidmaatschap. Alleen 
leden met een actief lidmaatschap kunnen deelnemen aan de trainingen.  

23. Actieve lidmaatschap categorie zijn Pupil, junior, senior, master, gezin, wandel, Uros, VB-
sport.  

24. Passieve lidmaatschap categorie zijn steunlid en buitengewoon lid.  
25. Leden worden ingedeeld als pupil, junior, senior of master op basis van de leeftijdindeling 

van de AU.  
26. Voor meerdere leden binnen één gezin is een gereduceerd gezinslidmaatschap mogelijk 

(zie contributie-overzicht).  
27. Voor VB sporters bestaat de mogelijkheid voor een lidmaatschap inclusief vervoer van 

naar de sportlocatie (zie contributie-overzicht).  
28. Leden met een langdurige blessure kunnen het lidmaatschap tijdelijk om laten zetten 

naar de status “ geblesseerd lid” tegen een sterk gereduceerd tarief (zie contributie-
overzicht); leden met de status “geblesseerd lid” mogen niet deelnemen aan de club 
trainingen.  

29. Ereleden mogen deelnemen aan elke clubactiviteit en zijn vrijgesteld van de jaarlijkse 
Atletiek Maastricht contributie. 

Slotbepaling 

30. In alle situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur. 

Januari 2012 


