
 

Postadres: Achterstraat 8  Bezoekadres: Doplaan 6 
1131 GP Volendam     Purmerend 
 
Rek nr.: NL91 INGB 0006 9216 60  KvK: 64059316  Telefoonnummer: 06-48690978 

Inschrijfformulier Schermvereniging En Cavant 
 
Ondergetekende wenst lid te worden en gaat akkoord met de voorwaarden en bepalingen genoemd 
in het veiligheidsreglement behorende bij dit aanmeldformulier, de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vereniging (beschikbaar via de website of de secretaris). 
 
Naam: _________________________________________________________________(M / V) 
Voornaam, initialen: ___________________________________________________________ 
Adres: _______________________________________________________________________ 
Postcode / Woonplaats: _________________________________________________________ 
Geboortedatum: _______________________________________________________________  
Telefoon / Mobiel: ______________________________________________________________ 
E-mailadres: ___________________________________________________________________ 
Naam en Tel.nr, in geval van nood: ________________________________________________ 

 
Indien al KNAS lid: 
Naam andere vereniging: _________________________________________________________ 
KNAS nummer: _________________________________________________________________ 
 
Materiaal huur   ja/nee**  € 5,00 per maand. 
** doorhalen wat  niet van toepassing is. 
 
In het geval van aanmelding van een minderjarig lid, dienen onderstaande gegevens door ouder / 
verzorger te worden ingevuld. 
 
Het e-mailadres wordt gebruikt voor rekeningen en andere officiële documenten. 
 
 
De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor verenigingsdoeleinden 
 
Naam: _________________________________________________________________________ 
Voornaam, initialen: _____________________________________________________________ 
E-mailadres: ____________________________________________________________________ 
Adres: ________________________________________________________________________ 
Postcode / Woonplaats: __________________________________________________________ 
Telefoon: ______________________________________________________________________ 
Mobiel: _______________________________________________________________________ 
Contributie dient voor de 1e van de maand te worden voldaan. 
 
Handtekening voor akkoord,                   (indien minderjarig lid, door ouder/verzorger)   
 
 
 
 
 
 
Datum:  



 

Postadres: Achterstraat 8  Bezoekadres: Doplaan 6 
1131 GP Volendam     Purmerend 
 
Rek nr.: NL91 INGB 0006 9216 60  KvK: 64059316  Telefoonnummer: 06-48690978 

Contributie: 
- Jeugd lidmaatschap ( t/m 18 jaar)  € 25,00 per maand 
- Senior lidmaatschap    € 27,50  per maand 
- Gastlid      € 20,00  per maand  
- 5-rittenkaart     € 30,00  per kaart 
- 5-rittenkaart incl. kledinghuur  € 35,00 per kaart 
- 10-rittenkaart    € 50,00  per kaart 
-10-rittenkaart incl. kledinghuur  € 60,00  per kaart 
- Gastschermer (op aanvraag)   €   7,00  per keer 
- KNAS-lidmaatschap (t/m 18 jaar)  € 28,75 per jaar 
- KNAS-lidmaatschap (vanaf 19 jaar) € 57,50 per jaar 
 
 
Voorwaarden: 

- Nieuwe leden kunnen gebruik maken van 2 gratis introductielessen per persoon. 
 

- Het jeugdlidmaatschap is voor leden t/m18 jaar. 
 

- Het seniorlidmaatschap is voor leden vanaf 19 jaar. 
 

- Alleen jeugdleden en seniorleden kunnen deelnemen aan de clubkampioenschappen van 
Schermvereniging En Cavant 
 

- Alleen jeugdleden en seniorleden kunnen namens Schermvereniging En Cavant uitkomen 
voor de schermvereniging. Daarnaast dient het lid, lid te zijn van de KNAS om deel te 
kunnen nemen aan wedstrijden buiten de vereniging. 
 

- Een 5-rittenkaart heeft een maximale geldigheid van 3 maanden; Er kan maximaal 6x per 
jaar een 5-rittenkaart worden aangevraagd.  

- Anders dient er een lidmaatschap te worden aangevraagd. 
 

- Een 10-rittenkaart heeft een maximale geldigheid van 5 maanden; Er kan maximaal 3x per 
jaar een 10-rittenkaart worden aangevraagd.  

- Anders dient er een lidmaatschap te worden aangevraagd. 
 

- Bij het gebruik van een 5- of 10-rittenkaart kunnen er maximaal 30 lessen worden 
bijgewoond. Anders dient er een lidmaatschap te worden aangevraagd. 
 

- Gastleden kunnen individuele les krijgen tegen betaling. Kosten: € 5,00 per 10 minuten. 
Leden van de schermvereniging krijgen zonder extra kosten minimaal 1x in de 2 weken 
individuele les. 
 

- Betaling van de contributie dient altijd vooruit te worden voldaan. 
 

- Bij niet tijdige betaling kan het bestuur of de trainer van de vereniging u de toegang tot de 
zaal ontzeggen. 
 

 


