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Aanmelding 

Aanmeldingen voor proeftraining of lidmaatschap kunnen gedaan worden bij 

ledenadministratie@atvscorpio.nl Bij aanmelding dient het e-mailadres en telefoonnummer 

vermeld te worden. 

Bij aanmelding van kinderen dient men tenminste de naam, geboortedatum en e-mailadres 

en telefoonnummer van beide ouders  of verzorgenden te vermelden.  

Wie daarna lid wilt worden kan online het inschrijfformulier invullen. 

 
Contributie 

Om met Scorpio vrijblijvend kennis te maken, kan men eenmalig gedurende een maand 

gratis meetrainen. 

Categorie        Contributie per kwartaal 

Pupillen + Mini's        € 37.00 

Junior C/D         € 37.00 

Junior A/B         € 42.00 

G-groep         € 20.00  

Wedstrijdgroepen (inclusief alle technische atleten)   € 52.00 

Racerunning         € 30.00 
Trimgroepen (inclusief prestatiegroepen)     € 47.00  

Sportief Wandelen & Nordic Walking      € 32.00 

Opstapgroepen Trimmers       € 85.00 per cursus 

Opstapgroep Nordic Walking       € 60.00 per cursus 

Opstapgroep Start to walk       € 70.00 per cursus 
   

Contributie per jaar 

Licentiehouders (maken geen gebruik van trainingsfaciliteiten)  € 66,00 

Gastleden alleen reguliere training, maximaal 2x per week   € 100,00 

Gastleden alleen specialisatie training     € 61,00 
Een gastlid is lid van een andere vereniging en draagt via de andere vereniging de verplichte 
contributie aan de atletiekunie af. 
 

De leeftijdsaanduiding voor de jeugd is een globale aanduiding. In de praktijk hanteren wij 

voor overgang van de ene naar de andere groep ieder jaar exacte geboortedatums. 

 
Indien een lid gebruik maakt van trainingen in meerdere categorieën dan wordt de categorie 

met de hoogste contributie gehanteerd. 

 

Voor gezinnen met meer dan twee contributie betalende leden is er een reductieregeling: 

A 25 % reductie op de contributie van het derde gezinslid 

B 35 % reductie op de contributie van het vierde gezinslid 

C 50 % reductie op de contributie van het vijfde en meer gezinsleden 

De hoogste korting is van toepassing op de laagste door het gezin verschuldigde contributie, 

de op een na hoogste korting op de op een na laagste contributie enz. 

De administratiekosten bedragen eenmalig € 12,00. 

Iedereen die gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten is contributie plichtig behalve: 



 Regels Lidmaatschap en contributie 
 
11-01-2022 
 
 

ATV Scorpio   Pagina 2 van 2 

 

• Ereleden 

• Trainers die een trainersvergoeding ontvangen zijn vrijgesteld van contributie 

• Vrijwilligers die geen gebruik maken van de trainingsfaciliteiten zijn vrijgesteld van 

contributie 

• Vrijwilligers die “een functie” bekleden binnen de vereniging zijn vrijgesteld van 

contributie onafhankelijk van of zij gebruik maken van de trainingsfaciliteiten. 

Vrijgestelde functies:  

o Bestuursleden 

o Ledenadministratie 

o Financiële administratie 

o Voorzitter jeugdcommissie 

o WOC voorzitter, Secretaris en Jury coördinator 

o Voorzitter Technische Commissie 

o Voorzitter Sponsorcommissie 

o Accommodatie beheerder 

o Wandelcommissie, Voorzitter en Secretaris 

o Materiaalbeheerder 

o Klusploeg 

o Webmaster 

o IT technisch beheerder. 

 

Wedstrijdlicentie 

Om aan wedstrijden van de Atletiek unie deel te nemen is een wedstrijdlicentie verplicht. 

Voor jeugdleden en voor leden van de wedstrijdgroep is altijd een wedstrijdlicentie verplicht, 

voor de overige categorieën is die verplichting er niet. 

Kosten per jaar: Pupil € 8,80; Junior € 15,65; Senior en Master € 25,05. Deze bedragen zijn 

niet opgenomen in de bedoelde contributie. 

De kosten van de licentie worden 1x per jaar geïncasseerd en afgedragen door Scorpio aan 

de Atletiekunie. 

 

Wedstrijden 
Op alle door Scorpio georganiseerde wedstrijden, trimlopen en wandelevenementen krijgen 
leden, mits zij voorinschrijven, maximaal 50% korting. Voor de jeugd (6 tot 15 jaar), is bij 
voorinschrijving deelname gratis. 
 
Automatische incasso 

U kunt alleen maar lid worden als er gelijktijdig met het inschrijfformulier een machtiging tot 

automatische incasso wordt afgegeven.  

 

Opzeggen van lidmaatschap: 

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk een maand voor het verstrijken van het 

kwartaal schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. 

 

Ledenadministratie 

Mevrouw Ineke Snoeren 

Tel. 0162 - 51 73 02. E-mail: ledenadministratie@atvscorpio.nl 
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