recreatiesport vereniging

KRANENBROEK ECHT
Informatie voor nieuwe leden

Recreatiesport Vereniging Kranenbroek Echt (afgekort RVK) is een hardloopvereniging voor
jong en oud. In onze vereniging wordt hardlopen op een recreatieve manier beoefend.
RVK telt ca. 200 leden die allen op hun eigen wijze presteren. Bij elke training kun je zelf
kiezen in welke groep je meeloopt. Er zijn snelle en minder snelle groepen. Ook zijn er groepen
die grotere afstanden lopen en groepen die kortere afstanden lopen.
Tevens is het mogelijk de Nordic Walking sport in groepsverband in onze vereniging te
beoefenen.
Onze trainingstijden zijn als volgt:
dag
seizoen
tijd
plaats
zondag
het hele jaar
9.30-10.45 u.
natuurgebied het Kranenbroek
woensdag begin april tot half sept.
19.00 – 20.15 u. natuurgebied het Kranenbroek
half sept. t/m begin april 19.00 – 20.15 u. terrein Pergamijn (boerderij Ut Brook)

Voordat je besluit of je lid wil worden van onze vereniging kun je eerst een maand gratis
en zonder verplichtingen meetrainen in onze vereniging.
De verenigingscontributie bedraagt € 35,00 per jaar (in eenmaal te voldoen). Voor dit bedrag
kun je een heel jaar deelnemen aan beide wekelijkse clubtrainingen en aan diverse sociale
activiteiten.
Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Een lidmaatschap kan na schriftelijke
afmelding pas eindigen aan het eind van het lopende verenigingsjaar.
Acht maal per jaar ontvang je ons mooie en informatieve clubblad, genaamd ’t Trimmerke.
Wil je je aanmelden als lid van RVK? Vul dan onderstaande inschrijfstrook + het bijgevoegde
bankmachtigingsformulier volledig in en lever beide in bij Marielle Moors of een van de andere
bestuursleden.
De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het verenigingsjaar door onze penningmeester
automatisch geïncasseerd. Word je lid in de loop van een verenigingsjaar, dan betaal je naar
rato over het resterende deel van het eerste verenigingsjaar. Het eerste verenigingsjaar dien je
zelf de contributie over te maken naar
IBAN: NL 38 RABO 01420.36.374 o.v.v. je naam.

Ondergetekende meldt zich aan als lid van de r.v. Kranenbroek Echt per
……………………….. (datum invullen)

familienaam + voorletters
roepnaam
straat + huisnummer
postcode
woonplaats
geboortedatum
telefoonnummer
E-mailadres
IBAN

thuis:

geslacht:
GSM:

man / vrouw

recreatiesport vereniging KRANENBROEK ECHT
secretariaatsadres
E-mail
internet

RVK

Schoolstraat 65,

hardlopen@kranenbroek-echt.nl
www.kranenbroek-echt.nl

6102 AD Echt
Tel: 06-30661166
IBAN: NL 38 RABO 01420.36.374
KvK nr. 40176933

recreatiesport vereniging

KRANENBROEK ECHT
Handtekening:

Machtigingsformulier
(s.v.p. invullen in blokletters)

Naam:

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan R.V. Kranenbroek Echt
om jaarlijks per 1 februari bedragen af te schrijven van:

IBAN:
Wegens contributie R.V. Kranenbroek Echt.

Datum:

Handtekening:

recreatiesport vereniging KRANENBROEK ECHT
secretariaatsadres
E-mail
internet

RVK

Schoolstraat 65,

hardlopen@kranenbroek-echt.nl
www.kranenbroek-echt.nl

6102 AD Echt
Tel: 06-30661166
IBAN: NL 38 RABO 01420.36.374
KvK nr. 40176933

