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Hierbij vraag ik mijn lidmaatschap aan bij de AFC MONARCHS als: 

 

MNRX Nation 

 

Spelend lid 

FLAG Football  

 

Trainend lid 

Seniors Flag        Cubs Flag            Peewee Flags              Bambini 

 

 
    RECHTEN EN PLICHTEN 

Ik ben op de hoogte van mijn rechten en plichten die zijn geformuleerd in de statuten en 

huishoudelijk reglement van de vereniging AFC MONARCHS. Die zijn ter inzage mogelijk op de website 

www.apeldoorn-monarchs.nl of bij de secretaris. 

 
    RECHTEN OP BEELDMATERIAAL 

Ik verleen de vereniging AFC MONARCHS onherroepelijk mijn portretrechten in verband met alle 

clubactiviteiten, vooral bij sportevenementen. De vereniging AFC MONARCHS heeft het recht de rechten 

aan derden te verlenen en/of over te dragen voor het journalistieke, reclame en commerciële gebruik van 

mijn beeldmateriaal. In het bijzonder, als lid, zie ik af van het recht op mijn eigen imago. 

Geboortedatum  Plaats 

 

Werkgever*  Nationaliteit 

 

http://www.apeldoorn-monarchs.nl/
http://www.apeldoorn-monarchs.nl/


    OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS/BERICHT BIJ VERANDERING PERSOONSGEGEVENS 

Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens worden opgeslagen. De gegevens zullen exclusief 

gebruikt worden om mijn lidmaatschap te beheren. 

 

Wijzigingen in mijn opgeslagen gegevens, zoals mijn adres en/of bankgegevens, geef ik gelijk door aan 

diegene die de ledenadministratie beheerd. Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier geef je 

toestemming om de gegevens door te geven aan de AFBN in verband met de aanmelding als AFBN-lid. Je 

verklaart ook dat je er mee bekend bent, dat de AFBN en/of derden deze gegevens gebruikt voor acties 

van AFBN-sponsors en dat de gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld voor 

onderzoeksactiviteiten. 

 

Opzeggingen en andere wijzigingen van lidmaatschap zijn alleen schriftelijk (digitaal) mogelijk ter attentie 

van de ledenadministratie van de vereniging AFC MONARCHS. Opzegging moeten verstuurd worden 

naar: secretaris@apeldoorn-monachs.nl. Het lidmaatschap kan alleen aan het einde van een 

verenigingsjaar (1 augustus) worden beëindigd, rekening houdend met een opzegtermijn van minimaal 

een (1) maand. 

 
    KOSTEN VAN TERUGBETALINGEN/VERGOEDINGEN 

Kosten als gevolg van een late mededeling en/of incasso zijn voor jouw rekening. De lidmaatschapsbijdrage 
wordt in rekening gebracht volgens de geldende contributieregels. Zorg alstublieft voor voldoende saldo op 
jouw rekening. Kosten voor incasso's worden apart in rekening gebracht. Je zult tijdig op de hoogte worden 
gesteld bij verhoging van de bijdragen en heffingen. 

 
    BETALING/AANSPRAKELIJKHEID VOOR MINDERJARIGE AANVRAGERS 

In het geval van een minderjarige aanvrager is/zijn de ouder(s) of voogd, aansprakelijk tot de 

meerderjarigheid van de aanvrager met betrekking tot betalingen aan de vereniging. 

Aanvullende verklaring van de ouder(s) of voogd voor aanvragers jonger dan 18 jaar: 

Ik ga akkoord dat mijn kind mag deelnemen aan de trainingen en wedstrijden voor American Football 

of Cheerleading, die onder auspiciën van de vereniging AFC MONARCHS plaatsvinden. Als ouder(s) of 

voogd, geef ik aan - door ondertekening – te zorgen voor de betaling van de lidmaatschapsgelden. 

 
    LIDMAATSCHAPSGELDEN (per 1 augustus 2020) 

 
Passief MNRX Nation* 

Individueel € 25,- (per jaar) 

Gezin € 35,- (per jaar) 

Bedrijf € 75,- (per jaar) 

 
Actief FLAG Football AFBN Spelerspas 

Seniors  (16+) € 150,- (per jaar) € 20,- (per seizoen) 

Cubs (13 – 15 jaar) € 130,- (per jaar)** € 12,- (per seizoen) 

Peewee (8 – 12 jaar) € 110,- (per jaar)** € 12,- (per seizoen) 

Bambini (5 - 7 jaar) € 55,- (per jaar)** € 12,- (per seizoen) 
Trainend lid (senior) € 125,- (per jaar) N.v.t. 

 

    * = Om actief lid te zijn van de AFC MONARCHS moet je ook lid zijn van de MNRX Nation. De lidmaatschap 

van de actieve speelcategorie en spelerspas komt bovenop de lidmaatschap van de MNRX Nation. 

 

    ** = Bij 2 of meer kinderen, 25% korting op de actieve speelcategorie. 

mailto:secretaris@apeldoorn-monachs.nl

