Geacht nieuw lid,
Welkom bij Schermvereniging En Cavant.
Het doet ons veel plezier u als nieuw lid van onze vereniging te kunnen verwelkomen. Deze
brief is bedoeld u wegwijs te maken en globaal te informeren over de mogelijkheden en de
verplichtingen die bij het lidmaatschap horen. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd bij het
bestuur en de trainer terecht. Ook liggen de statuten, het veiligheidsreglement en het
huishoudelijk reglement ter inzage in de schermzaal.
Schermvereniging En Cavant is opgericht op 01/09/2015.
De lessen worden verzorgd door gediplomeerd schermleraar (Prevôt) Martijn de Haas.
De locatie waar de lessen plaatsvinden is Doplaan 6 te Purmerend. Dit is op loopafstand van
treinstation Purmerend Overwhere.
Het lidmaatschap van Schermvereniging En Cavant telt 3 soorten lidmaatschap met
verschillende maandcontributies:
- Jeugd lid
- Senior lid
- Gastlid
o Gastschermer
o 5-rittenkaart
o 10-rittenkaart
De contributie dient vóór de 1e maandelijks overgemaakt te worden op:
IBAN: NL91 INGB 0006 9216 60 t.n.v. Schermvereniging En Cavant.
Daarnaast wordt geadviseerd om lid te worden van de Koninklijke Nederlands Algemene
Schermbond (KNAS) zodat men vanuit de bond verzekerd is en deel kan nemen aan
(inter)nationale wedstrijden.
Let op: de vereniging stuurt géén acceptgiro en stelt prijs op automatische overschrijving.
Mocht u uw lidmaatschap willen beëindigen, dan dient u dat per email te doen met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden. Ook kunt u uw lidmaatschap
tijdelijk stopzetten (bijvoorbeeld bij langdurige blessure, ziekte of verblijf in het buitenland).
Dit dient wederom per email en in overleg met de trainer cq secretaris te geschieden.
Veel schermplezier!
Groeten van het bestuur en de trainer van Schermvereniging En Cavant
Martijn de Haas
Monique de Haas
Leo de Haas
Onno de Vries

(Trainer)
(Secretaris)
(Penningmeester)
(Voorzitter)
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