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Sv Atomium '61 Sparrendaal 91 3075ZK Rotterdam 010-4321506 

 

TOELICHTING INSCHRIJFFORMULIER sectie Recreatiesport 
Wij heten je als nieuw lid van harte welkom !! 

In deze toelichting kunt u informatie en procedures vinden welke bij het lid worden van onze 

vereniging belangrijk zijn. Lees dit op uw gemak even door voordat u overgaat tot de 

definitieve invulling van het inschrijfformulier. Roept deze toelichting nog vragen op, aarzel 

dan niet en neem contact met ons op. 
HET BESTUUR 

 

DE VERENIGING 
Atomium’61 is van origine een HANDBAL-vereniging. Al sinds de oprichting heeft Atomium’61 

oog voor nevenactiviteiten en voor (sport)activiteiten voor andere doelgroepen gehad. Sinds 

Atomium’61 in 2011 een sportplusvereniging is geworden is dat verder uitgebouwd. Inmiddels 

hebben we naast het handbal ook een flink aantal recreatiesporten voor verschillende 

(leeftijds)groepen. Kijk voor het overzicht op www.atomium61.nl bij RECREATIESPORT. 

Daarnaast hebben we als sportplusvereniging aandacht voor maatschappelijke thema’s en 

werken we samen met maatschappelijke organisaties daar waar ons dat versterkt: 

www.atomium61.nl/sportplus/ 

 

DEELNAME nevenactiviteiten 
Als lid van de sectie Recreatiesport kan men ook meedoen aan de nevenactiviteiten voor 

volwassenen die door anderen van de vereniging worden georganiseerd. 

 

CONTRIBUTIE seizoen ‘22-‘23 
categorie per maand per keer  per jaar / in 1 x betaald 

Jeu de Boules & Koersbal 5,30    63,00 / 59,25 

Nordic Walking 5,30  63,00 / 59,25 
Tennis 5,30  63,00 / 59,25 

Seniorensportuurtje* 10,60 3,50 127,20 / 119,60 
Zuid in Beweging* 10,60 3,50 127,20 / 119,60 

* Als men verzekerd is via VGZ kan men 16 weken gratis komen kennis maken via het 

preventiebudget. 

NB Bij het lidmaatschap van één van de sporten van Sv Atomium’61 mag men ‘gratis’ 

meedoen met één van de goedkopere sporten, Men betaalt dus altijd de contributie van de 

duurste sport waaraan men meedoet. Aan 2 dure sporten meedoen? Dan betaalt men 1,5x de 

contributie.  

Een korting van 50% wordt verleend indien men meer dan twee maanden geblesseerd of ziek is. 

Dit moet dan wel even aan de ledenadministratie doorgegeven worden !!! 
 

WAT KUNT U VOOR ATOMIUM’61 DOEN? 
Onze vereniging kan uitsluitend functioneren omdat heel veel leden en/of ouders bereid zijn 

zich in hun vrije tijd voor de vereniging in te zetten. Indien nodig zullen wij dan ook een 

beroep op u doen als lid bij het organiseren van (sport)activiteiten. Eigen initiatieven om 

een activiteit te verzinnen, organiseren en uit te voeren zijn natuurlijk ook van harte 

welkom. 

Daarom dient u als nieuw lid op het inschrijfformulier aan te geven wat u voor de 

vereniging wilt doen en dan met name voor uw eigen sectie. 

 

Het inschrijfformulier bevat ook een vraag over de gezondheid. 
Dat is op een inschrijfformulier van een vereniging wellicht wat vreemd, maar het is 

verklaarbaar. Via de NCS is er voor elk lid van de sectie Recreatiesport een 

ongevallenverzekering afgesloten. NB Dit geldt niet voor de deelnemers die per keer betalen. 

Mocht men tijdens, of op weg naar en van een Atomiumactiviteit een ongeluk(je) krijgen dan 

is men daarvoor dus verzekerd. Zo kunnen bijvoorbeeld extra (dokters)kosten, die niet door een 

andere verzekering gedekt worden, geclaimd worden.De verzekeringsmaatschappij wil echter 

wel weten of er in zo’n geval geen sprake is van een reeds bestaande situatie. 

http://www.atomium61.nl/
http://www.atomium61.nl/sportplus/
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Voor meer informatie over de vereniging: www.atomium61.nl. Daar kunt u alle 

bestuursmededelingen, aankondigingen van nevenactiviteiten, verslagen, wedstrijdprogramma’s 

enz vinden. DE manier om op de hoogte te blijven van alles wat binnen de vereniging speelt. 

Geeft u bij inschrijving uw emailadres op dan krijgt u onze Nieuwsbrief wekelijks in uw mailbox. U 

kunt zich daar ook zelf voor aanmelden via www.atomium61.nl/nieuwsbrief/ NB het kan zijn dat 

deze de eerste keer in de spam terecht komt. 

Ook kunt u de vereniging volgen op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. 

www.facebook.com/atomium61, www.twitter.com/@Atomium61 www.instagram.com/atomium61 

www.linkedin.com/atomium61 

 

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Sv Atomium’61 heeft net zoals andere verenigingen Statuten en een Huishoudelijk Reglement. 

Daarin worden de rechten maar ook de plichten van een lid beschreven. Ieder lid wordt geacht 

deze regels te kennen, maar dat is, zeker voor een nieuw lid, nauwelijks mogelijk. Daarom zullen we 

in deze toelichting een drietal regels speciaal onder de aandacht brengen, omdat men daar als nieuw 

lid onmiddellijk mee te maken heeft. 

De eerste regel betreft Artikel 3 lid 2 van de Statuten. Het lijkt niet zo belangrijk maar het is 

de basis voor vele zaken. Het luidt n.l. als volgt: 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

De tweede regel is Artikel 8 lid 2b van de Statuten. Daarin wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat 

de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd is. 

Voor de deelnemers van de sectie Recreatiesport maken we hier een uitzondering op. Voor 

hen zijn er 2 of 4 momenten waarop men uiterlijk het lidmaatschap op kan zeggen: 1 januari 

en 1 juli voor het Seniorensportuurtje en Zuid in Beweging, alle andere recreatiesporters 

kunnen per kwartaal hun lidmaatschap opzeggen. Dit moet men schriftelijk/per mail bij het 

secretariaat of de ledenadministratie melden. Als men halverwege een periode stopt, moet 

men wel over de hele periode zijn of haar contributie betalen. 

Er zijn slechts een beperkt aantal (bijzondere) gevallen waarbij dit niet hoeft. Bijvoorbeeld als 

men op doktersadvies moet stoppen. Een schriftelijke verklaring van een arts is dan wel 

vereist. 

Daarnaast is er nog één mogelijkheid waarbij wij er niet op zullen staan 

dat er aan deze basisregel voldaan wordt. Dat zal in het volgende geval 

zijn: als men nu het inschrijfformulier inlevert en dus werkelijk lid wordt, is 

er minimaal 3 maanden contributie verschuldigd. Mocht binnen twee 

maanden na dagtekening van het inschrijfformulier de conclusie worden 

getrokken dat sporten bij Atomium’61 toch niet datgene is wat men zocht, 

kan men zonder verdere financiële verplichtingen de vereniging weer 

verlaten. De incasso stopt dan automatisch na de derde maand. Wel moet 

u dit officieel aan de ledenadministratie laten weten. 

Artikel 3 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement geeft het Bestuur de bevoegdheid om te 

bepalen op welke wijze de betaling gedaan dient te worden. 

Het Bestuur heeft bepaald dat betaling slechts plaats kan vinden door het afgeven van een 

machtiging tot automatische incasso. Een lid bepaalt zelf of die incasso per maand of per jaar 

moet gebeuren. Per jaar levert dat overigens een korting op (zie verder in deze toelichting). 

 

U kunt nu overgaan tot het invullen het inschrijfformulier en dat inleveren bij of mailen naar de 

ledenadministratie. Inleveren via een andere verenigingsfunctionaris kan ook. 

 

Ledenadministratie: ledenadministratie@atomium61.nl 
 

Tip: bewaar deze toelichting om hem later nog eens door te kunnen lezen. 

http://www.atomium61.nl/
http://www.atomium61.nl/nieuwsbrief/
http://www.facebook.com/atomium61
http://www.twitter.com/%40Atomium61
http://www.instagram.com/atomium61
http://www.linkedin.com/atomium61
mailto:ledenadministratie@atomium61.nl

