Inschrijfformulier
Achternaam

--------------------------------------------------------------------------------------------------- M / V

Voorletters

---------------------- Voornaam -----------------------------------------------------------

Geboortedatum :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Postcode

---------------------- Woonplaats ----------------------------------------------------------

Telefoon thuis

------------------------------------- Mobiel ---------------------------------------------------

E-mail adres

--------------------------------------------------------------------------------------------------

KNAS nummer

------------------------------------------------------------------------ (Indien beschikbaar)

Hierbij geeft bovengenoemde zich op als tijdelijk introductie lid (TIL) van Schermclub Den Bosch. Als tijdelijk
introductie lid blijf ik tenminste 3 maanden lid van de vereniging. Na drie maanden besluit ik om lid te blijven of
niet. De onderstaande contributie is dan van toepassing. Daarna bedraagt de opzegtermijn de lopende maand
waarin opgezegd wordt, plus de daarop volgende maand. De opzegging dient schriftelijk of per email plaats te
vinden. Email aan: ledenadministratie@schermclubdenbosch.nl.
De kosten voor een TIL bedraagt € 36,- voor 3 maanden. Dit bedrag is inclusief € 5,- KNAS contributie.
Na afloop van het tijdelijk introductie lidmaatschap dient in ieder geval een eigen handschoen en wapen
aangeschaft te worden. De rest van de uitrusting graag zo snel mogelijk. Kijk op de website voor de
aanschafmogelijkheden.
Trainingstijden:
Maandag (krachttraining)
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Jeugd
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00

Pupil
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

Junioren/Senioren
19.00 – 20.00
19.00 – 21.00
19.00 – 21.00
19.00 – 21.00

De club contributie is op basis van 12 maanden en dient in de eerste week van elke nieuwe maand gestort te
worden op rekeningnummer NL69INGB0003392614 t.n.v. Schermclub Den Bosch.
De club contributie bedraagt:

Leden tot en met 20 jaar
Leden vanaf 21 jaar
*De contributie is exclusief jaarlijkse KNAS contributie.

€ 31,-- per maand*
€ 36,-- per maand*

De KNAS contributie wordt jaarlijks vastgesteld en is voor 2020 als volgt:
Leden tot en met 20 jaar:
€ 29,75 per jaar;
Leden vanaf 21 jaar:
€ 59,50 per jaar.
Met het ondertekenen van dit formulier geeft u Schermclub Den Bosch toestemming om uw gegevens te beheren.
Tevens geeft u ( wel / geen ) toestemming voor het plaatsen van foto’s en/of ander beeldmateriaal op de website
van de vereniging en / of de sociale media kanalen van de vereniging.
__________________________________________________________________________________________
Ondertekenaar gaat akkoord met bovenstaande afspraken.
Datum:
Naam:

Handtekening:

