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________________________________________________________________

Aanmelden bij Thof Running Maasland

Thof Running Maasland is een hardloopvereniging die sinds september 1995 bestaat. Sinds maart
2019 wordt ook Power Walking als trainingsvorm aangeboden. Thof Running Maasland is succesvol
door zijn lage instapdrempel en ontspannen manier van trainen. De trainingen vinden plaats op de
dinsdag- en donderdagavond en beginnen om 19.30 in de sporthal de Hofstede aan de Hofsingel 93
in Maasland. Meer informatie over de trainingen en andere activiteiten die Thof Running Maasland
voor haar leden organiseert vind je op https://www.thofrunning.nl.

Proeftraining
Op https://www.thofrunning.nl kun je lezen wat lopen bij Thof Running Maasland inhoudt. Heb jij na
het lezen van deze informatie zin om eens een keertje 'live' mee te maken hoe de trainingen bij Thof
Running Maasland verlopen, dan is het mogelijk een maand lang gratis mee te doen aan een training
hardlopen of power walking. Bevallen deze trainingen je goed, dan kun je lid worden. Aanmelden
voor de proeftrainingen doe je door een e-mail te sturen naar penningmeester@thofrunning.nl
waarbij je aangeeft op welke avond je mee wil trainen en of je wilt gaan hardlopen of power walken.
Voor hardlopen willen we graag van je weten in welke loopgroep je wilt starten. Wij zorgen er dan
voor dat je op je eerste training wordt opgevangen door de juiste trainer. Deelnemen aan een
proeftraining(en) doe je op eigen risico.

Lid worden en contributie
Je kunt lid worden door het onderstaande inschrijfformulier in te vullen en te versturen. De
contributie voor hardlopen bij Thof Running bedraagt € 35,00 per half jaar. De contributie het Power
Walken (1x per week op dinsdag) bedraagt € 17,50 per half jaar. Indien door het bestuur besloten
wordt de Power Walking training 2x per week aan te bieden dan bedraagt de contributie € 35,00 per
half jaar. Inning van de contributie vindt plaats door automatische incasso.

Afmelden
Wanneer je het lidmaatschap bij Thof Running Maasland wilt opzeggen, moet je dit doorgeven aan
de penningmeester via e-mailadres penningmeester@thofrunning.nl. Opzeggen kan tot 4 weken
vóór aanvang van een nieuwe contributieperiode, dus (4 weken) voor 1 januari of 1 juli. Een
opzegging na deze data gaat daarom pas in bij aanvang van de volgende contributieronde en al
betaalde contributie wordt niet teruggestort. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap (en dus
de contributiebetaling) is niet mogelijk.

Aanmeldingsprocedure
Aanmelden voor lidmaatschap kan door onderstaand formulier volledig in te vullen. Het volledig
ingevulde aanmeldingsformulier dien je in te leveren bij Helma Vermeer op adres Huis ter Lucht 2b,
3155 EB Maasland, of in te scannen en te e-mailen naar: penningmeester@thofrunning.nl.

Persoonsgegevens en opgaaf type training
Naam: ________________________________________

□M □V

Adres: ________________________________________
Postcode: _____________________________________
Woonplaats: ___________________________________
Telefoon nummer: ______________________________
E-mail adres: ___________________________________

□Hardlopen □Power walking
Bij hardlopen, de loopgroep waarin je wilt starten: □A □B □C □D
Startdatum: __________________________
Hoe ben je bij Thof Running terecht gekomen? ___________________________________________

Machtiging incasso
De contributie voor hardlopen bij Thof Running bedraagt € 35,00 per half jaar. De contributie het
Power Walken (1x per week op dinsdag) bedraagt € 17,50 per half jaar. Indien door het bestuur
besloten wordt de Power Walking training 2x per week aan te bieden dan bedraagt de contributie €
35,00 per half jaar.
Met ondertekening van dit aanmeldingsformulier machtig ik Thof Running Maasland, tot
wederopzegging, tot automatische incasso van de contributie van:
IBAN-nummer: _________________________________
Ten name van: _________________________________

Veiligheid en privacy
Thof Running is een officiële sportvereniging. Het volgen van proeftrainingen of lidmaatschap
betekent voor eigen risico en uit vrije wil deelnemen aan de trainingen (en andere activiteiten) die
door Thof Running worden georganiseerd. Het veilig uitvoeren van trainingen heeft hoge prioriteit
binnen Thof Running. Een veiligheidsprotocol is opgesteld met richtlijnen en afspraken om hieraan
adequaat invulling te geven. Naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) heeft Thof Running een privacy protocol opgesteld. Het veiligheidsprotocol en het privacy
protocol zijn te vinden op: https://www.thofrunning.nl/index.php/club-info/veiligheidsprotocol.

Ondertekening aanmelding lidmaatschap
Plaats: ________________________________
Datum: _______________________________
Handtekening: _________________________

