
Geen AtletenlicentieBasislicentieProeflicentie

Inschrijfformulier 2022
Persoonlijke gegevens:

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon/Mobielnr

Triathlon Vereniging Roermond 
De Oever 38  
6071 SK Swalmen

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) 

Email adres

Bank/Giro nr

Volledigheidshalve wordt nog vermeld dat de vereniging TVR niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade opgelopen 
tijdens TVR-activiteiten.  
  
  
  
Datum :       Handtekening :  
  
Dit formulier ondertekend inleveren bij een van de bestuursleden, opsturen naar het postadres of inscannen en mailen naar 
secretariaat@triathlonroermond.eu. 
  
Toelichting: 
Lidmaatschap Triatlon Vereniging Roermond 
De contributie voor het jaar 2022 bedraagt 85,- euro. Hierbij komt optioneel nog het lidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond (zie volgende 
paragraaf).  
  
Soort lidmaatschap Nederlandse Triatlon Bond 
Elk lid van onze vereniging kan tevens een lidmaatschap (licentie) van de Nederlandse Triathlon Bond, inclusief het bondsblad "Transition" 
aangaan. Dit kan een proeflicentie, basis licentie of een atletenlicentie zijn. Om deel te nemen aan wedstrijden dien je in het bezit te zijn van een 
licentie. Dit kan een daglicentie zijn. Deze is alleen voor dat evenement geldig. Indien men kiest voor een atletenlicentie is een daglicentie niet 
meer nodig. Een atletenlicentie is 1 jaar geldig. Er worden geen voorwaarden gesteld voor het verkrijgen van een atletenlicentie. Een proeflicentie 
is mogelijk voor 1e jaars leden. Met een proeflicentie kan zonder daglicentie deelgenomen worden aan evenementen van maximaal de kwart 
afstand. Aan het einde van het kalenderjaar wordt de proeflicentie automatisch beëindigd. Je bent daarna vrij om een basis- of atletenlicentie te 
nemen of verder geen NTB lidmaatschap aan te gaan. De bondsafdracht bedraagt € 41,75 voor de basislicentie en € 29,75 extra voor een 
atletenlicentie. De proeflicentie kost € 15,50. Jeugdleden t/m 19 betalen € 29,75 (incl gratis atletenlicentie). Voor meer info zie: https://assets.
triathlonbond.nl/app/assets/download-lidmaatschapsvormen-ntb.pdf

NTB licentie


Inschrijfformulier 2022
Persoonlijke gegevens:
Triathlon Vereniging Roermond
De Oever 38 
6071 SK Swalmen
Volledigheidshalve wordt nog vermeld dat de vereniging TVR niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade opgelopen tijdens TVR-activiteiten. 
 
 
 
Datum :                                                       Handtekening : 
 
Dit formulier ondertekend inleveren bij een van de bestuursleden, opsturen naar het postadres of inscannen en mailen naar secretariaat@triathlonroermond.eu.
 
Toelichting:
Lidmaatschap Triatlon Vereniging Roermond
De contributie voor het jaar 2022 bedraagt 85,- euro. Hierbij komt optioneel nog het lidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond (zie volgende paragraaf). 
 
Soort lidmaatschap Nederlandse Triatlon Bond
Elk lid van onze vereniging kan tevens een lidmaatschap (licentie) van de Nederlandse Triathlon Bond, inclusief het bondsblad "Transition" aangaan. Dit kan een proeflicentie, basis licentie of een atletenlicentie zijn. Om deel te nemen aan wedstrijden dien je in het bezit te zijn van een licentie. Dit kan een daglicentie zijn. Deze is alleen voor dat evenement geldig. Indien men kiest voor een atletenlicentie is een daglicentie niet meer nodig. Een atletenlicentie is 1 jaar geldig. Er worden geen voorwaarden gesteld voor het verkrijgen van een atletenlicentie. Een proeflicentie is mogelijk voor 1e jaars leden. Met een proeflicentie kan zonder daglicentie deelgenomen worden aan evenementen van maximaal de kwart afstand. Aan het einde van het kalenderjaar wordt de proeflicentie automatisch beëindigd. Je bent daarna vrij om een basis- of atletenlicentie te nemen of verder geen NTB lidmaatschap aan te gaan. De bondsafdracht bedraagt € 41,75 voor de basislicentie en € 29,75 extra voor een atletenlicentie. De proeflicentie kost € 15,50. Jeugdleden t/m 19 betalen € 29,75 (incl gratis atletenlicentie). Voor meer info zie: https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-lidmaatschapsvormen-ntb.pdf
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