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TRIATHLONVERENIGING ARGO WIERDEN 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

Hierbij meld ik mij aan als lid van Triathlonvereniging ARGO Wierden en heb de intentie om   
actief deel te nemen aan triathlon- en verenigingsactiviteiten en houd ik mij aan het 
huishoudelijk Reglement en Kledingreglement ingevolge van de Statuten. 

 

Met ingang van (datum)  

Achternaam  

Voorletters M / V 

Roepnaam  

Adres  

Postcode en Woonplaats  

E-mail adres  

Telefoon  

Geboortedatum  

Reeds lid van de NTB Nee/Ja, NTB-nummer: 
 

Ik machtig de penningmeester van ARGO om van mijn (bank)giro middels automatische incasso mijn 
contributie- en licentiekosten te innen. 

 
IBANnummer : 

 
Handtekening : 
 
Inschrijfgeld (eenmalig) : € 10,00 

Omcirkel het juiste bedrag bij contributie en licentie!! 
 

Contributie (per kwartaal) 1e gezinslid Overige gezinsleden 
Volwassen (vanaf 18 jaar) € 49,50 € 43,50 
Jeugd (t/m 17 jaar) € 24,75 € 15,00 
Uitwonende student € 24,75  

 
De contributie wordt per kwartaal (aan het begin) bij vooruitbetaling geïnd. Het lidmaatschap kan per kwartaal 
worden beëindigd vanaf de ingang van een nieuw kwartaal met inachtneming van één maand opzegtermijn.  
LET OP: Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de licentiekosten door de NTB en NTFU niet terugbetaald. 
Wijzigingen of opzeggingen moeten vóór 1 december van voorafgaande jaar worden ingediend. 

 
Licentie Nederlandse Triathlonbond (jaarlijks) 
Verenigingsleden die geen of vrijwel geen wedstrijden doen, kunnen volstaan met het Basislidmaatschap. 
Als zij incidenteel aan een wedstrijd mee willen doen kunnen zij hiervoor een daglicentie (vanaf ca. € 
5,00) aanschaffen. Op basis van een Atletenlicentie kan aan elk NTB evenement worden deelgenomen 
zonder de kosten voor een daglicentie. 
 
Jeugdlidmaagschap t/m 19 jaar, incl. Atletenlicentie € 26,00 Ja / Nee 
Basislidmaatschap vanaf 20 jaar € 36,00 Ja / Nee 
Basislidmaatschap + atletenlicentie vanaf 20 jaar  € 62,00 Ja / Nee 
Korting op lidmaatschap bij geen afname Transition*   € 8,00             Ja / Nee 
* Transition is het bondsblad, korting is alleen mogelijk wanneer er meerdere mensen op één adres lid zijn.
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Licentie Nederlandse Toer Fiets Unie (niet verplicht, facultatief) 
 

Lidmaatschap NTFU (svp omcirkelen) Ja / Nee 
Toerfietskaart hoofdlid   € 38,95 (inclusief verzekering) 

 
TV Argo is als vereniging lid van de NTFU, waardoor haar leden via TV Argo met korting lid kunnen 
worden van de NTFU. Het lidmaatschap is inclusief o.a. een fietsschadeverzekering met basisdekking 
tot € 1.000 en korting bij deelname aan toertochten. Zie verder www.ntfu.nl. 

 
Het volledig ingevulde formulier kunt inscannen en emailen naar de secretaris via triathlonargo@gmail.com . 
 
Welkom als nieuw lid van ARGO!  
 
 
 
 
 
 
 
 
TV Argo 
KvK Enschede: 40075815 
reknr. NL71RABO0157997421 
Nederlandse TriathlonBond nr. 21 


