Inschrijfformulier
Achternaam:--------------------------------------------------------------------------------------------------- M / V
Voorletters: ---------------------Voornaam: ----------------------------------------------------------Geboortedatum: -------------------------------------------------------------------------------------------------Nationaliteit: -------------------------------------------------------------Adres: -------------------------------------------------------------------------------------------------Postcode: ---------------------Woonplaats: ---------------------------------------------------------Telefoon thuis: ------------------------------------Mobiel: --------------------------------------------------E-mail: -------------------------------------------------------------------------------------------------KNAS nummer: ------------------------------------------------------------------------ (Indien beschikbaar)

Lidmaatschap, trainingsdagen en contributie
•

Indien u jonger bent dan 21 jaar en geen schermervaring hebt, dan kunt u een proeflidmaatschap
(TIL-periode) afsluiten. U krijgt dan drie proeflessen aangeboden waarna u vervolgens twee maanden
lang voor (€ 36,-) kunt komen trainen. De ledenadministrateur neemt na de TIL-periode contact met u
op. Ik wens gebruik te maken van de TIL-periode: (JA / NEE).

•

Ouder dan 21 jaar en/of schermervaring? U kunt dan gratis drie proeflessen bijwonen waarna u een
keuze kunt maken omtrent een eventueel lidmaatschap. Ik heb gebruik gemaakt van het
proeflidmaatschap en wil lid worden (JA / NEE).

Opzeggen kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar
ledenadministratie@schermclubdenbosch.nl. Er geldt een opzegtermijn van één maand.

Trainingsdagen
Trainingsdagen

Jeugd

Pupil

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

17.00 – 18.00 uur
17.00 – 18.00 uur
17.00 – 18.00 uur

17.00 – 18.00 uur
17.00 – 18.00 uur
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Senioren / Jeugd
(vanaf 14 jaar)
19.00 – 20.00 uur
19.00 – 20.00 uur
19.00 – 20.00 uur

Clubcontributie en automatisch incasso
Clubcontributie
De clubcontributie 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.
➢ Tot en met 20 jaar: € 31,- per maand
➢ Vanaf 21 jaar: € 36,- per maand
KNAS-contributie 2022
➢ Jeugd (20 jaar en jonger) € 30,80,- (per jaar).
➢ Senioren (21 jaar en ouder) € 61,60,- (per jaar).

AVG
Ik geef ( 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. Met het ondertekenen
van dit formulier geeft u Schermclub Den Bosch toestemming om uw gegevens te beheren.
__________________________________________________________________________________
Ondertekenaar gaat akkoord met alles wat op dit formulier is vermeld.
Datum:
Naam:
Handtekening:

X
Lid van Schermclub Den Bosch

