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Twentsche Alpinisten Vereniging  
Steijnstraat 4 

7551 GL  HENGELO (ov)  

Mail: info@tav.nu 

Bank: NL12 INGB 0000 2777 09 

BIC/IBAN: INGBNL2A  

Kamer van Koophandel: 40075883 

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP Twentsche Alpinisten Vereniging 
 

Graag wil ik lid worden van Twentsche Alpinisten Vereniging.  

Roepnaam:    Achternaam:    Voorletters:  

Geslacht:    M /    V /    O  Geboortedatum*:     

Adres:  

Postcode:    Woonplaats:  

Telefoon:    Mobiel:  

E-mailadres:  

IBAN Bank rekeningnummer: 

bij minderjarigen (< 16 jr) is toestemming nodig van ouder(s)/verzorger(s). 

Handtekening:      Handtekening ouder/ verzorger: 

        

 

Dit formulier opsturen aan: Hans Janssen, Steijnstraat 4, 7551GL, Hengelo of mailen naar info@tav.nu 

Privacy wetgeving (AVG)  

• Ik geef WEL / NIET toestemming om info/foto’s van bovengenoemd lid op de sociale media van de vereniging 

te plaatsen.  

• Ik geef bij deze toestemming bovengenoemd e-mail adres te gebruiken voor alle vereniging gerelateerde 

communicatie.  

Door lid te worden van de Twentsche Alpinisten Vereniging ondersteun je ons werk om het klimmen mogelijk 

te houden op de Osnabrückerwand in Tecklenburg. Daarnaast kun je deelnemen aan alle georganiseerde 

activiteiten van de vereniging en gebruik maken van de klimmaterialen van de vereniging tijdens 

verenigingsactiviteiten. 

Daarnaast ontvang je als lid van de TAV 10% korting op al je aankopen bij de klimwinkel.nl en 

bergsportwinkel.nl. Hierdoor kunt je al snel je lidmaatschapsgeld terugverdienen. 

Het lidmaatschapsgeld bedraagt €11,00 per kwartaal (€44,00 per jaar) voor personen vanaf 22 jaar en wordt 

per kwartaal met een automatische incasso geïncasseerd. 

Personen van 18 jaar tot en met 21 jaar betalen €6,50 per kwartaal (€26,00 per jaar).Jeugd van 12 jaar tot en 

met 17 jaar betalen €3,25 per kwartaal (€13,00 per jaar). Ben je nog geen 12 jaar? Dan zijn er aan het 

lidmaatschap van de TAV geen kosten verbonden. Je betaald dus vanaf je 12e jaar contributie. 

Voor deelname aan activiteiten die door of namens de TAV worden georganiseerd zijn leden verplicht een 

persoonlijke verzekering te hebben afgesloten ter dekking van het aan die activiteiten verbonden risico. 

Door het invullen van de akkoordverklaring hieronder geeft u aan kennis te hebben genomen van het 

huishoudelijk reglement van de TAV.  

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per kwartaal schriftelijk of per mail: info@tav.nu.  
 

wel  geen  
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