1 uur p/w + trainer

€ 125,00

Badminton:

Volwassenen

1.5 uur p/w ma: Kinheim

€ 155,00

Volwassenen

2 uur p/w vr

€ 165,00

Jeugd 6-24 jaar 1 uur p/w vr + trainer
Basketbal:

€ 165,00

Recreatief

Recreatief

Competitie

1 uur p/w

2 uur p/w

Jeugd U8 -U12-BSC

€ 125,00

€ 175,00

€ 238,00

JeugdU14-U20

€ 140,00

€ 190,00

€ 271,00

U22+Senioren

€ 165,00

€ 215,00

€ 310,00

U18-1/U20-1/U22-1 **

Landelijke teams: tweede divisie

€ 355,00
€ 50,00

Nieuw: 3x3 competitie
Comp. spelers

1 uur p/w

€ 50,00

Alle anderen

1 uur p/w

€ 100,00

Bowls:

Volwassenen

3 uur p/w: Sporthoeve

€ 200,00

Darts:

Volwassenen

2 uur p/w

€ 100,00

Judo:

Jeugd

1 uur p/w + trainer

€ 185,00

Sport Extra:

Jeugd 12-22 jaar 1 uur p/w + trainer

€ 130,00

Volleybal:

Jeugd 11-21 jaar

1 uur p/w + trainer

€ 180,00

Volwassenen

1.5 uur p/w

€ 155,00

Volwassenen

3 uur p/w

€ 210,00

Pickup Games of 3x3

* Inclusief 2x trainen p/w, bondsbijdrage, tenue en zaalhuur thuiswedstrijden.
** Inclusief 3x trainen p/w, bondsbijdrage, tenue en zaalhuur thuiswedstrijden.

Alle correspondentie, alsmede adreswijzigingen e.d. gaarne richten aan de
ledenadministratie Email: ledenadministratie@svchristofoor.nl

Mochten er nog vragen zijn, bel ons dan. 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

Volwassenen

INFO@SVCHRISTOFOOR.NL

Aerobic/Bodyshape:

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

CONTRIBUTIE
2020/2021

AANMELDEN
2020/2021
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

Straat + huisnummer:________________________
Postcode + woonplaats:______________________
Geboortedatum:____________________________
Telefoonnummer:___________________________
Email adres:_______________________________
Geslacht: man/vrouw

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Aerobic/Bodyshape - wil 1x per week trainen
Badminton - 2 uur/week op maandag in Kinheim zaal
Badminton - 2 uur/week op vrijdag
Badminton Jeugd -1 uur/week op vrijdag
Basketbal: - wil 1x per week recreatief trainen
Basketbal: - wil 2x per week recreatief trainen
Basketbal: - wil competitie spelen
Basketbalscool 1x per week op zaterdag
Basketbal 3x3: - wil competitie spelen
Basketbal Pickup Games of 3x3 1 uur p/w trainen
Bowls - 3 uur/week op woensdag middag in de Sporthoeve
Darts - 2 uur per week
Judo voor jeugd 4-6 of >7 jaar: 1x per week trainen, incl. judo pak in bruikleen
Sport Extra - wil 1x per week trainen: in de Kinheimzaal
Volleybal - wil 1x per week trainen

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 kunt u vinden op onze website www.svchristofoor.nl
Datum:
Handtekening:

/WWW.SVCHRISTOFOOR.NL/FACEBOOK:SV CHRISTOFOOR

Voornaam + Achternaam:_____________________

INFO@SVCHRISTOFOOR.NL

duidelijk en volledig ingevuld inleveren door te emailen naar: info@svchristofoor.nl

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

beschreven zijn in dit formulier en het huishoudelijk reglement. Gaarne deze bladzijde

