
Algemene voorwaarden lidmaatschap  
Atletiek Maastricht m.i.v. 17.05.2016 
 
Inschrijven  
 
1. Inschrijven als lid van Atletiek Maastricht kan alleen met het online-aanmeldformulier op 

www.atletiekmaastricht.nl1 
2. De minimumleeftijd voor aanmelding is 7 jaar. 
3. Gehandicapte sporters melden zich aan via de trainingscoördinator baan (zie website). 
4. Leden van Atletiek Maastricht worden automatisch aangemeld als lid van de Atletiek Unie 

en zijn naast de contributie van Atletiek Maastricht jaarlijks de basislicentiekosten van de 
AU verschuldigd. 

5. Jeugdleden (pupillen en junioren) worden automatisch aangemeld als wedstrijdlid en zijn 
ook de jaarlijkse kosten voor deze wedstrijdlicentie verschuldigd. 

6. Senioren en masters kiezen zelf al dan niet voor een wedstrijdlicentie en de daarbij 
horende licentiekosten.  

7. Aspirant leden kunnen voordat zij zich als lid inschrijven vrijblijvend 3 weken deelnemen 
aan de trainingen door zich aan te melden bij de betreffende trainingscoördinator (zie 
website). toelichting 3 weken: Ihk aansprakelijkheidsverzekering geldt voor aspirant-
leden 3 weken.  

8. Vanaf het moment van inschrijving, zijn de leden contributie verschuldigd voor het 
lidmaatschap van Atletiek Maastricht en de Atletiek Unie. 

9. Door de aanmelding gaat het lid akkoord met deze algemene voorwaarden en de  
reglementen en voorwaarden van de Atletiek Unie.  

 
Lidmaatschap  
 
10. 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. 

11. 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  
 
12. Opzegging kan schriftelijk dan wel per mail gebeuren, onder opgave van de naam en 

geboortedatum van het af te melden lid, uiterlijk 10 dagen vóór het einde van de lopende 
periode. 

13. Bij verzending per post is de datum poststempel bepalend; bij verzending per mail de e-
maildatum.  

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

15. De opzegging is pas geëffectueerd als deze door de ledenadministratie is bevestigd. 
 
Contributie  
 
16. De actuele contributiebedragen zijn te vinden op de website. Op aanvraag kan een 

overzicht worden toezonden (zie voetnoot).  

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



17. Elk jaar op 1 december worden de tarieven van Atletiek Maastricht vastgesteld. In 
principe worden de tarieven aangepast conform de aanpassingen die de Atletiek Unie 
hanteert.  

18. De algemene ledenvergadering kan besluiten daarvan af te wijken en een hogere of 
lagere aanpassing vast te stellen..   

 
Betaalwijze 
 
19. De contributie wordt via automatische incasso geïnd. 
20. Leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven betalen een opslag van € 3,- per 

kwartaal  i.v.m de extra administratiekosten.2. Deze leden krijgen elk kwartaal een factuur 
per mail of - indien zij niet over mail beschikken – per post en zijn er zelf voor 
verantwoordelijk deze tijdig te voldoen.  

21. De contributie voor Atletiek Maastricht wordt in de eerste maand van ieder kwartaal via 
automatische incasso geïnd3. Voorafgaand aan de incasso wordt een factuur per mail 
verstuurd indien de ledenadministratie beschikt over een geldig e-mailadres. 

22. De AU contributie voor enig kalenderjaar wordt een maal per jaar automatisch 
geïncasseerd, doorgaans tegelijk met de AM contributie voor het eerste kwartaal van dat 
kalenderjaar). Voorafgaand aan de incasso wordt een factuur per mail verstuurd indien 
de ledenadministratie beschikt over een geldig e-mailadres 
 

Betalingachterstand 
  
23. Voor alle facturen, herinneringen en aanmaningen die de ledenadministratie verzendt, 

geldt een betalingstermijn van 14 dagen.  
24. Wordt een factuur niet tijdig betaald, of kan de incasso niet geëffectueerd worden, dan 

wordt een herinnering verstuurd – bij voorkeur per mail – zonder dat daarvoor extra 
kosten in rekening worden gebracht. 

25. Wordt de factuur ook na een herinnering niet betaald, dan volgt een aanmaning, 
waarvoor kosten - € 5,- in rekening worden gebracht.  

26. Wordt de factuur ook na een aanmaning niet betaald, dan wordt het lidmaatschap 
beëindigd en wordt het lid afgemeld bij de Atletiek Unie.  

27. Een hernieuwd lidmaatschap is alleen mogelijk wanneer alle niet betaalde facturen 
inclusief extra kosten alsnog worden voldaan en er opnieuw inschrijfgeld wordt betaald. 

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

29. Het bestuur kan incassomaatregelen nemen om de openstaande bedragen alsnog te 
innen. De kosten daarvan zullen op het (ex)lid verhaald worden. 

 
Deelname trainingen  
 
30. Alleen personen die lid zijn van Atletiek Maastricht en de AU kunnen deelnemen aan de 

trainingen en gebruikmaken van de accommodatie, tenzij artikel 7 van toepassing is.  
 
Vormen van lidmaatschap 
 
31. De vereniging kent actieve en passieve leden. Alleen leden met een actief lidmaatschap 

kunnen deelnemen aan de trainingen.  
32. Passieve leden zijn  

a. steunleden: leden die de verenging alleen financieel steunen zonder zelf – nog – 
actief te zijn als sporter 

                                                
2 Vanaf 1-3-2012 is het niet meer mogelijk om lid te worden zonder een incassomachtiging af te geven 
3 Tenzij er geen incassomachtiging is afgegeven dan wel de incassomachtiging niet geëffectueerd ka 
   worden. 



b. buitengewone leden worden door het bestuur aangewezen; het betreft in de regel 
leden die zelf niet meer actief zijn als sporter, maar de vereniging wel onder-
steunen door te fungeren als jurylid of als trainer. Deze leden worden vrijgesteld 
van betaling van contributie voor de duur van het buitengewoon lidmaatschap. 

c. Tijdelijk in-actieven: leden met een langdurige blessure of leden die gedurende 
een langere periode – minimaal 3 maanden – niet actief kunnen zijn als sporter, 
maar wel hun lidmaatschap willen handhaven kunnen in aanmerking komen voor 
een korting op het lidmaatschap van Atletiek Maastricht. Een aanvraag daartoe 
wordt ingediend via de trainer of het bestuur en wordt altijd voor een bepaalde tijd 
toegekend.  

d. Ereleden: worden door het bestuur benoemd voor het leven en worden vrijgesteld 
van het betalen van contributie. Zij mogen deelnemen aan elke clubactiviteit.  

33. Actieve leden zijn alle andere leden. 
34. Voor de indeling als pupil, junior, senior of master geldt de leeftijdindeling die de Atletiek 

Unie hanteert. 
35. Wanneer meerdere leden uit een gezin, wonende op één adres lid worden van Atletiek 

Maastricht wordt er een korting toegepast op de contributie voor Atletiek Maastricht.  
36. Deze korting geldt niet voor de (wedstrijd)licentiekosten van de Atletiek Unie. 

 
Slotbepaling 
 
37. In alle situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
 
 
versie 2016-05-17 
 
 
 
 


