
Inschrijfformulier

Achternaam:  Geslacht:     Man        Vrouw

Voorletters: Roepnaam:

Straat en huisnummer:

Postcode en Woonplaats:

Telefoon:  Geboortedatum:

E-mailadres:

Datum ingang lidmaatschap:

Traint bij:

Wedstrijdlicentie:      Ja     Nee

N.B. Wedstrijdlicentie is verplicht voor jeugdleden en voor de Wedstrijdgroep Lopen.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de reglementen van de vereniging en is bekend met de  

aanbeveling zich te laten keuren voor hij/zij aan de training en/of wedstrijd deelneemt. Beneden 16 jaar is 

advies van de schoolarts voldoende.

Oosterhout, datum:

Handtekening lid of wettelijk vertegenwoordiger (< 18 jaar),

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 

A.T.V. Scorpio - Ledenadministratie om de verschuldigde kwartaalcontributie, éénmalige administratie-

kosten en, indien van toepassing, de kosten van de jaarlijkse wedstrijdlicentie af te schrijven van:

Post- / Bankrekening:

IBAN nummer:

Datum:  Handtekening:

Matthijs
Getypte tekst

Matthijs
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Matthijs
Getypte tekst



Vragenlijst “lichamelijke geschiktheid tot lopen”

Een goede gezondheid is een voorwaarde voor het lopen. Zowel voor u als loper, als voor de vereniging/

trainer is het van belang dat u zonder gevaar voor uw gezondheid in staat bent om deel te nemen aan 

de looptrainingen en een conditietest. Door het invullen van deze vragenlijst wordt u op uw eigen  

verantwoordelijkheid gewezen ten aanzien van een gezonde en veilige wijze van lopen en krijgen zowel  

u als de vereniging meer inzicht in uw gezondheid.

1. Heeft een arts ooit gezegd dat er problemen zijn met uw hart? 

 Ja     Nee

  

2. Heeft u regelmatig pijn of een drukkend gevoel in uw hartstreek of op de borst? 

 Ja     Nee

  

3. Heeft een arts ooit gezegd dat uw bloeddruk te hoog was? 

 Ja     Nee

  

4. Bent u vaak erg moe of heeft u last van duizeligheid? 

 Ja     Nee

  

5.  Heeft een arts ooit gezegd dat u spier-,pees-,bot- of gewrichts-afwijkingen heeft waardoor u niet zou 

 kunnen lopen? 

 Ja     Nee

  

6. Is er een andere lichamelijke reden, dan hierboven genoemd, waardoor u niet zou kunnen lopen? 

 Ja     Nee

  

7. Bent u ouder dan 65 jaar?  

 Ja     Nee

  

Heeft u een of meerdere vragen met JA beantwoord,loop dan even langs bij uw trainer voor meer advies. Of 

neem contact op met het SMA (Sport Medisch Adviescentrum). Het SMA kan een grondiger onderzoek doen. 

U kunt ook aan de huisarts vragen of een verder onderzoek nodig is. Sporten is gezond, maar graag  

verantwoord. In alle gevallen kunt u overleggen met uw trainer.
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