In het overzicht op de achterzijde geef je in de eerste kolom aan welke sport je elke
week wil doen en indien je meer wil sporten vink je >2 uur aan, dit geeft je de
mogelijkheid om elke week een vaste les te volgen en een andere willekeurige les/lessen
te volgen. Streven is max. 20 leden per les uur. Dus altijd maar 1 sport aanvinken in de
eerste kolom, daarna aangeven of je in alleen het winter seizoen/zomer seizoen of een
heel jaar wil sporten. Maximaal dus 2 vinkjes per sport/lijn dus!
Mochten er nog vragen zijn, stuur een email naar: info@svchristofoor.nl.

Wij hopen dat je een leuke tijd bij onze vereniging zult hebben en wensen je veel succes
met je sportieve prestatie.

/WWW.SVCHRISTOFOOR.NL/FACEBOOK:SV CHRISTOFOOR

Zomer seizoen is van 1 mei - 31 augustus in principe buiten en binnen als het regend.

INFO@SVCHRISTOFOOR.NL

Winter seizoen is van 1 september - 1 mei, in principe binnen.

S.V.CHRISTOFOOR DENNENLAAN 133A,1161 CN, ZWANENBURG

CONTRIBUTIE
2021/2022

AANMELDEN
2021/2022

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van S.V. Christofoor.

Hij/zij verklaart akkoord te gaan met de binnen de vereniging geldende regels, zoals die
beschreven zijn in dit formulier en het huishoudelijk reglement. Gaarne deze bladzijde

Postcode + woonplaats:______________________
Geboortedatum:____________________________
Telefoonnummer:___________________________
Email adres:_______________________________
Ik ga akkoord met automatische incasso van de contributie en eventuele kosten. Ja / Nee (Doorhalen wat niet gewenst is).
Correspondentie over contributie wil ik op een ander mailadres ontvangen dan het mailadres hierboven ingevuld:
Email adres ouder 1:_________________________
Email adres ouder 2:_________________________
Contributie en eventuele kosten en/of boetes mogen worden geïnd van:
IBAN:____________________________

Naam:____________________________

Graag aanvinken welke afdeling/sport en hoeveel uur per week je wilt sporten, max. 2 vinkjes dus per sport/lijn.
Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier geef ik het bestuur van S.V. Christofoor toestemming om mijn
gegevens zoals vermeld op dit formulier te verwerken in de ledenadministratie. Meer informatie over het
verwerken van persoonsgegevens en de privacy kun je vinden op onze website www.svchristofoor.nl

Datum:
Handtekening:

/WWW.SVCHRISTOFOOR.NL/FACEBOOK:SV CHRISTOFOOR

Geslacht: man/vrouw

Straat + huisnummer:________________________

INFO@SVCHRISTOFOOR.NL

Voornaam + Achternaam:_____________________

S.V.CHRISTOFOOR DENNENLAAN 133A,1161 CN, ZWANENBURG

duidelijk en volledig ingevuld inleveren of e-mailen naar: info@svchristofoor.nl

