
 

Informatieblad DinkelSurvivalRunners 
Survivalrun Volwassenen (vanaf 18 jaar) 
 

 

Met het ondertekenen van onderstaand formulier schrijf ik mijzelf in als lid van de DinkelSurvivalRunners.  
Daarnaast heb ik kennis genomen van onderstaande:  
- Als lid heb ik toegang tot en stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
- Ik heb mijn recht op 3 survivalrun-proeflessen (zoals vastgelegd in de statuten van DSR) uitgeoefend 

alvorens lid te worden, danwel zie af van deze proeflessen en wordt direct volwaardig lid. 
- Daarnaast verplicht ik mij tot het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de club, 

danwel het inzetten voor de vereniging in een andere capaciteit, voor tenminste 1 dagdeel per 3 maanden of 
een equivalent daarvan. Ik ga ermee akkoord dat het bestuur een overzicht bijhoudt van mijn inzet, en aan 
het einde van het kalenderjaar een inventarisatie maakt van niet nagekomen verplichtingen van deze aard. 
Ik verplicht mij tot het betalen van een financiële compensatie voor niet nagekomen verplichtingen, de 
hoogte waarvan is vastgesteld op de jaarlijkse ledenvergadering. 

- Ik heb de DSR gedragscodes ‘veilige sportomgeving’ zoals beschreven op 
www.dinkelsurvivalrunners.nl/veilige-sportomgeving/gedragscodes/ gelezen en houd me hieraan. 

- Ik verleen bij voorbaat toestemming aan de vereniging voor openbaarmaking van foto’s en beeldmateriaal 
gemaakt tijdens of rond survivalruns of DSR-evenementen waarop ik zichtbaar ben, zonder daarvoor een 
vergoeding te claimen. Indien ik van deze toestemming af wil zien, dien ik dit per evenement expliciet vooraf 
te melden bij de betreffende persoon (dwz. fotograaf of lid belast met het verzamelen van beeldmateriaal). 

- Ik ben me ervan bewust dat de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen via de SBN lopen, en ik heb me 
ingeschreven bij de SBN voordat ik me inschrijf bij DSR. 

- Verder ben ik mij ervan bewust dat de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen van DSR, afgesloten 
via de SBN, alleen geldt tijdens vooraf vastgelegde trainingstijden en enkel op het trainingsterrein van DSR. 
Ik ben me ervan bewust dat het beoefenen van de sport op andere plaatsen (tenzij op andere plekken onder 
auspiciën van de SBN, zoals een goedgekeurde wedstrijd/run of trainingsterrein van een zustervereniging) 
niet gedekt wordt door deze verzekeringen en op eigen risico is. 

- Ik weet dat ik pas zelfstandig mag trainen wanneer een van de bevoegde trainers van DSR mij daar goed 
genoeg voor acht en er toestemming voor geeft. 

 

Ik heb bovenstaande gelezen en ga akkoord: 
Naam:  ____________________________________________________________________________________________________ 
Datum:  ____________________________________________________________________________________________________ 
Handtekening:  ____________________________________________________________________________________________________ 

http://www.dinkelsurvivalrunners.nl/veilige-sportomgeving/gedragscodes/


 

Inschrijving DinkelSurvivalRunners 
Survivalrun Volwassenen (vanaf 18 jaar) 

 
 

Lidmaatschapsgegevens 
Voornaam:  ___________________________________________________________________________________________________ 
Achternaam:  ___________________________________________________________________________________________________ 
Woonplaats: ___________________________________________________________________________________________________ 
Geboortedatum: ___________________________________________________________________________________________________ 
Email: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Telefoon/mobiel:  ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Bijzondere aandachtspunten gezondheid:  _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Contactpersoon in geval van nood (ICE) 
Naam:  _____________________________________________________________________________________________________________ 
Telefoon/mobiel: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Lidmaatschapscontributie (per maand) 
❏ Contributie trainend lid: € 15,- 

Betaling geschiedt in de regel via automatische incasso.  
 

Incassomachtiging 
Door het invullen van onderstaande gegevens ga ik ermee akkoord dat DSR de contributie op de boven 
aangegeven termijn van mijn rekening incasseert. 
 

Naam rekeninghouder:    ____________________________________________________________________________________________ 
IBAN:    ______________________________________________________________________________________________________________ 
BIC:     _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Opzegging 
Deze inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Er wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht 
genomen. Opzegging schriftelijk (per mail) en vóór het einde van de lopende maand.   



 

Inschrijving DinkelSurvivalRunners 
Survivalrun Volwassenen (vanaf 18 jaar) 

 
 

Lidmaatschap Survivalrun Bond Nederland (SBN) 
Aangezien onze ongevallenverzekering via de SBN loopt, dien je lid te zijn van de SBN vóórdat je je inschrijft bij 
DSR. 
Verplicht jaarabonnement € 20,-- per jaar (peildatum 2019; rechtstreeks te voldoen aan de SBN) 
 

Het SBN lidmaatschap biedt je als atleet een aanvullende ongevallenverzekeringsdekking bij survivalruns onder 
auspiciën van de SBN en op survivalrun-trainingsbanen van bij de SBN aangesloten trainingsverenigingen. Ook 
ontvang je 3x per jaar het bondsmagazine.  
 

Mijn SBN lidmaatschapsnr. _________________________ 
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