Taekwondo club Lautenschläger
Hoofdtrainer R.M. Lautenschläger
P/A Flatusstraat 53
2909 TH Capelle a/d IJssel
Tel. /fax: 010-4 526 696
E-mail: richardlautenschlager@hotmail.com
Website: www.lautenschlager.nl
Gironummer: 169389
K.V.K nr.: V 346334

Inschrijfformulier TAEKWONDOCLUB "LAUTENSCHLÄGER".
*** CONTRIBUTIE ***

Inschrijfgeld éénmalig te betalen

€. 10, -

Contributie per kwartaal
Volwassenen:
boven 18 jaar

€. 75, -

onder 18 jaar
2e broer of zus
onder 18 jaar
3 of meer broers of zussen onder 18 jaar
Jeugd

€. 65, €. 60, €. 55, €. 60, -

2e broer of zus
3 of meer broers of zussen

€. 50, €. 40, -

Clubreglement Taekwondo Club Lautenschläger
1.
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3.
4.
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Het bestuur draagt geen verantwoording voor lichamelijke of geestelijke schade toegebracht tijdens de training, wedstrijden of festiviteiten
georganiseerd door de vereniging.
Een vereiste om aan de training deel te nemen, is dat men met goed gevolg een sportkeuring heeft ondergaan. Hier zal op gelet worden. Bij
verzuim zijn de risico's voor de desbetreffende deelnemer.
Tijdens de training is het verboden sieraden of andere scherpe voorwerpen te dragen.
In de oefenzaal is roken ten strengste verboden.
Het gehele trainingsgezelschap is gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonhouden en netjes achterlaten van de oefenzaal.
Materialen, die niet toebehoren aan de vereniging, dienen zondermeer met rust gelaten te worden.
De contributie is een jaar contributie en dient per kwartaal vooruit betaald te worden wat per automatisch incasso zal geschieden.
Het automatische incasso vindt per kwartaal plaats op de data 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
De contributie dient binnen de eerste twee trainingen van het nieuwe incasso maand vooruit betaald te zijn. Doet men dit niet, dan wordt
men de toegang tot de training geweigerd totdat de contributie betaald is.
Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk via het bovenstaande email adres of dient schriftelijk te gebeuren.
Bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is men contributie verschuldigd over het lopende kwartaal.
Inschrijving geschiedt bij inlevering van twee pasfoto`s, een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (onder de 18 jaar ondertekent
door ouder of voogd).
Bondscontributie: Wij zijn als vereniging aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland. Elk lid is verplicht de jaarcontributie aan deze bond
te voldoen.

Hierbij verklaar ik goede nota te hebben genomen van bovengenoemde punten en gaat hiermee volledig akkoord.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een algemene machtiging aan Taekwondo club Lautenschläger om van
zijn/haar hieronder genoemde (post-)bankrekening eenmalig het inschrijfgeld van € 10,00 en jaarlijks de contributie (per maand/
kwartaal/jaar) af te schrijven. Ondergetekende is bekend met het feit, indien hij of zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij
binnen 30 dagen zijn of haar giro- of bankkantooropdracht kan geven het bedrag terug te boeken. De afschrijvingen vinden
plaats aan het begin van de contributie periode. (per maand/kwartaal)
BANK- OF POSTBANK NUMMER: ________________________________________________________________________
Ten name van: _________________________________________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________________________________________________
Postcode: ___________________________________________ Woonplaats: _______________________________________
Geboortedatum: ______________________________________Nationaliteit: ________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________________Mobiel: ____________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________________
Datum:________________________________________________________________________________________________

Handtekening lid: _____________________________________Handtekening ouder/voogd:____________________________
De handtekening voor automatisch incasso is tevens de akkoord verklaring voor het lidmaatschap en reglementen van
Taekwondo club lautenschläger.

