
 
 
Welkom 
Allereerst heten we jou of jouw zoon/dochter van harte welkom bij onze vereniging,  
Atletiek Vereniging Trias in Heiloo. Wij hopen dat je veel plezier zullen beleven aan het 
sporten bij  
onze club. Wij kunnen ons goed voorstellen dat je je afvraagt hoe alles geregeld is binnen 
de vereniging. In deze brief worden de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. 
 
AV Trias 
De historie van de vereniging gaat helemaal terug tot 1930, toen de atletieksport in onze 
omgeving opkwam. Het had in aanvang nog niet veel om het lijf. Het kreeg pas in 1965 
echt vorm toen aan het Maalwater in Heiloo, waar de atletiekbaan heden ten dage nog 
steeds gesitueerd is, een sintelbaan werd aangelegd en drie verenigingen (AVA, Olympus 
en DOVES) samengingen. De naam kwam tot stand door de Griekse benaming voor 3 (tri) te 
verbinden met as, wat voor atletiek sport staat. 
 
Inmiddels is AV Trias een actieve vereniging met ruim 500 leden. De oude sintelbaan is 
allang vervangen door een moderne baan en in mei 2007 werd een nieuw clubgebouw 
opgeleverd met kantine, krachthonk en kleedruimtes. Trias is lid van de Atletiek Unie wat 
voor de leden voordelen oplevert. Er worden veel activiteiten georganiseerd zoals de zeer 
succesvolle Klimduinrun, de Maalwaterrun en clubkampioenschappen. 
 
Met onze bekwame en gekwalificeerde trainers hebben wij ruimte voor vele 
atletiekdisciplines in evenzovele leeftijdscategorieën. Dus of je nu jeugd, master, sprinter, 
duurloper, recreant,  
60 plusser of net begonnen met start to run bent, bij AV Trias kun je prima terecht. 
 
Aanmelden als lid bij AV Trias. 
Als je bij AV Trias komt sporten kan je, voordat je besluit om lid te worden, 1 maand 
vrijblijvend  
meetrainen. Als je besluit lid te worden, meld je je met het aanmeldformulier bij je 
trainer. De trainer zorgt ervoor dat je in de ledenadministratie opgenomen wordt. Het 
aanmeldformulier kun je vinden op: www.avtrias.nl en klik bovenaan op de button 
“lidmaatschap”. Bij minderjarigen moet het formulier mede ondertekend worden door één 
van de ouders of verzorgers. 
 
Lidmaatschap 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Wil je opzeggen dan dien je dat 
schriftelijk of elektronisch te doen bij de ledenadministratie en wel vóór 1 december. De 
contributieverplichting loopt altijd door tot het eind van het jaar waarin wordt opgezegd. 
  
Contributie en inschrijfgeld 
De contributie is samengesteld uit twee gedeelten: een AV Trias-deel en een deel dat de 
vereniging verplicht moet afdragen aan de Atletiek Unie. De contributie wordt jaarlijks 
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 
 
Per 1 januari bedragen de jaarcontributies: 
Contributietarieven 2015  Totaal Afdracht AU AV Trias 
Pupillen € 154,00 € 22,30 € 131,70 
CD-Junioren € 156,00 € 29,15 € 126,85 
AB-Junioren € 177,00 € 29,15 € 147,85 



 
Senioren / Masters € 210,00 € 38,70 € 171,30 
           
 
Recreanten en Trimmers        
Mogelijkheid 2x per week trainen* € 188,00 € 16,45 € 171,55 
Mogelijkheid 1x per week trainen* € 122,00 € 16,45 € 105,55 
(Beide zonder wedstrijdlicentie)       
       
Inschrijfkosten € 18,00 € 6,75 € 11,25 
Overschrijvingskosten € 9,95 
      
* Onder mogelijk tot het aantal keer trainen wordt verstaan, het aantal trainingen dat AV 
Trias haar leden aanbiedt. 
 
Voor het derde en volgend lid uit één gezin bedraagt de contributie de helft van het Trias-
lidmaatschap vermeerderd met de Atletiek Unie-afdrachten. Bij het aangaan van het 
lidmaatschap van de vereniging gedurende het kalenderjaar wordt een evenredig deel van 
de contributie in rekening gebracht. De Atletiek Unie-afdrachten zijn altijd volledig. 
 
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt per automatische incasso 
geïncasseerd. Bij het aangaan van het lidmaatschap zullen de eerste keer ook 
administratiekosten worden berekend. De hele contributie wordt ieder jaar afgeschreven 
per 1 maart.  
Betalen in termijnen is mogelijk, de contributie wordt dan in vier termijnen afgeschreven  
(per 1 februari, 1 maart, 1 mei en 1 juni). Je kunt je keuze op het aanmeldformulier 
kenbaar maken. 
 
Wat mag je van AV Trias verwachten? 
De vereniging zal zich allereerst inspannen om ervoor te zorgen dat je een leuke tijd hebt 
bij de club  
met een plezierige omgang met je medesporters in een vertrouwde omgeving. De 
accommodatie zal binnen de financiële mogelijkheden goed onderhouden worden. Er 
worden faciliteiten geboden om jezelf naar een hoger plan te brengen. Dat gebeurt onder 
leiding van goed gekwalificeerde en enthousiaste trainers, maar ook bijvoorbeeld door 
aanwezigheid van een krachthonk en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, 
wedstrijden en activiteiten.  
  
Wat verwacht AV Trias van jou? 
Wij verwachten van jou een positieve bijdrage aan de vereniging. Dat wil zeggen dat je 
met plezier  
maar wel serieus traint, zo veel mogelijk aanwezig bent, meedoet aan clubactiviteiten en 
respect hebt voor je medesporters. Om de contributie relatief laag te kunnen houden 
draait AV Trias op de inzet van vrijwilligers, zowel bestuurlijk als organisatorisch. Daarom 
stelt de vereniging het ook buitengewoon op prijs als jij ons wilt helpen om gevraagd of 
ongevraagd te ondersteunen middels vrijwilligerswerk. Bij het aanmeldformulier kun je 
aangeven waar jij een bijdrage kunt leveren. 
 
Informatievoorziening 
De vereniging gaat bewust om met haar financiële middelen en maar ook met het milieu.  
Daarom kiest zij ervoor om de informatievoorziening naar de leden zoveel mogelijk digitaal 
te  



 
organiseren. De periodieke nieuwsbrief voor de leden wordt per email verstuurd, 
clubnieuws  
(bijvoorbeeld wedstrijduitslagen of bijzondere prestaties) wordt regelmatig op de website 
geplaatst en er is een Facebook pagina (facebook.com/avtrias). 
 
 
 
 
 
Klachtenprocedure 
Heb je een klacht, dan kun je die schriftelijk richten aan het bestuur van de vereniging. 
Klachten worden persoonlijk en vertrouwelijk door het bestuur afgehandeld. 
 
Zijn er nog vragen? 
Wellicht heb je toch nog vragen. Of verbeterpunten. Dan kun je bij ons terecht via 
info@avtrias.nl.  
Er zal zo spoedig mogelijk op worden gereageerd.  
 
Wij wensen jou een sportieve tijd toe! 
 
Gegevens AV Trias  Gegevens ledenadministratie 
Het Maalwater 1  Alette Tervoort 
1852 RH HEILOO  Rijksweg 56 
E-mail:info@avtrias.nl 1906 BJ LIMMEN 
Website: www.avtrias.nl Tel: 072 - 533 65 42 
Betaalrekening: NL23 INGB 0002 6342 23 E-mail: ledenadministratie@avtrias.nl 
   

http://www.avtrias.nl/

