
 

                                  INSCHRIJFFORMULIER 

TAEKWONDO-VERENIGING 

LEERDAM 
secretariaat:                               penningmeester:                                   bank: 

A. H. Ronde                                D. van Stein                               SNS-bank LEERDAM 

Azaleastraat 12                           tel: 06-44129657                                          rek.nr: NL94 SNSB 0816031045 

4142 ZS LEERDAM                           

Tel: 0345-619009                        

                                                     

  

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht tot deelname aan alle activiteiten van de vereniging. 

2. De leden betalen contributie vanwege hun lidmaatschap van de vereniging, ongeacht of men de lessen c.q.  

    trainingsbijeenkomsten volgt. 

3. Zonder (schriftelijke ) opzegging wordt het lidmaatschap stil zwijgend telkens met een maand verlengd en 

    Is men verplicht de daarvoor geldende contributie te voldoen. Opzegging van het lidmaatschap door de  

    leden kan alleen schriftelijk geschieden bij de secretaris van de vereniging. 

4. Ieder lid kan de statuten verkrijgen tegen vergoeding van de aanmaakkosten. 

5. De contributie dient een maand vooraf betaald te zijn. Betaling kan via de bank of contant geschieden 

    voor de tiende van de maand bij de penningmeester of diens vervanger. 

6. Deelname aan training geschiedt op eigen risico. 

7. Misbruik van de aangeleerde technieken leidt tot royement. Men is dan echter wel gehouden de contributie 

    te voldoen tot en met de maand volgend op het royement. 

8. Deelname van de training houdt verplichting in om tijdig aanwezig te zijn, te voldoen aan de algemeen 

    geldende eisen van hygiëne zowel voor lichaam als kleding. Het is, om veiligheidsredenen verboden om 

    sieraden te dragen en te eten/snoepen tijdens de training . 

9. Het bestuur kan zonder opgaaf van redenen een lidmaatschap weigeren. 

 

IK VERKLAAR HIERBIJ BOVENSTAANDE GELEZEN TE HEBBEN EN VERZOEK OM 

INSCHRIJVING ALS LID VAN TAEKWON-DO VERENIGING LEERDAM 

 

Achternaam:                                                                       Voorletters :  ________________________                           

                             

Roepnaam  :                                                                        Telefoonnr :  ________________________                           

                             

Adres :                                                                                Geb.datum  :______/______/______                                      

                   

Postcode    :                                                                        Woonplaats: _________________                                          

  

Emailadres: _______________________________________ 

 

Datum afgegeven secretaris:______/_______/_______     Geboorte plaats:______________________________ 

 

Wettige verzorger (ingeval van minderjarigheid):             

                                                                                

Handtekening: ______________________________________ 

Dit formulier kunt u ook E-mailen naar :  a.ronde@online.nl                                                            

================================================================================= 

(in te vullen door bestuur)     Datum inschrijving Lidmaatschap: ____/____/____                                                             
 

Het inschrijfgeld bedraagt  € 5.00                   De contributie bedraagt : Leden    t/m 13 jaar                €  12,50   Per maand 

                                                                                                               Leden vanaf 14 jaar               €  25,00   Per maand 

Dit formulier inleveren bij de secretaris 


