Schietvereniging St. Hubertus Ooij-Zevenaar

Aanmeldformulier Lidmaatschap
Aanmeldformulier Bronbestand v1_1

Persoonsgegevens
Achternaam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Email adres:

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Achtergrond informatie
Bent of was u lid van schietvereniging? Nee

Ja

, van

Bent u reeds lid van de KNSA?

Nee

Ja

, Licentienr.

Bent u reeds in bezit van wapenverlof? Nee

Ja

0

Wapens. Verlofnr:

Machtiging
Ondergetekende, machtigt sv St Hubertus -Ooij, om tot wederopzegging, in de maand november of bij
aanvang lidmaatschap, de contributie van de vereniging en de KNSA kosten te incasseren van
onderstaande bankrekening.
IBAN nummer:

Banknaam:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Indien geen machtiging verleend wordt, dient de verschuldigde contributie bij vooruitbetaling voor 1 november te geschieden. KNSA contributie wordt altijd 2
maanden vooraf geïncasseerd voordat het nieuwe jaar aanvangt. Mocht deze betaling niet tijdig in bezit van penningmeester zijn, volgt na aanmaning automatisch
royement. Nieuwe leden zijn pas lid (aspirant) nadat de betaling van het verschuldigde lidmaatschap is voldaan aan penningmeester.

Aanvraag alleen geldig bij volledig ingevuld en ondertekend formulier. Inleveren bij bestuurstafel of
mailen naar penningmeester@sv-sthubertus.nl. Inclusief Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en pasfoto
en een kopie van legitimatiebewijs.
Door ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager bekent te zijn en akkoord te gaan met;
1. Aanvrager gedurende 3maanden kandidaat lid, daarna wordt deze omgezet in normaal lidmaatschap.
Tenzij de aanvrager geweigerd wordt door bestuur mondeling of schriftelijk (art. 2 huishoudelijk reglement.
2. De aanvrager heeft kennis genomen van statuten, het huishoudelijk regelement en competitie regelement en verplicht zich
tot naleving hiervan (stukken ter inzagen op de schietbaan)
3. De aanvrager wordt automatisch lid van de KNSA tegen vooruitbetaling van entreegeld van € 42,50 en een verplichte
contributie van € 42,50 per jaar (tussentijdse wijzigingen vanuit KNSA voorbehouden).
4. Inschrijfkosten sv st Hubertus-Ooij bedraagt € 12,50 eenmalig en lidmaatschap bedraagt € 150,00 per jaar en is bij
vooruitbetaling uiterlijk op 1 december verschuldigd. Het bestuur is gerechtigd dit tussentijds te wijzigen.
5. Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden 3 maanden voor afloop van het kalenderjaar (1-1 / 31-12)
6. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van inschrijfgeld of contributie plaats.
7. Bij nieuwe lidmaatschap dient de contributie en inschrijfgeld vooruit betaald te worden voordat van de schietfaciliteiten
gebruik gemaakt kan worden.
8. Aanvrager dient tenminste de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
9. Van aanvrager wordt verwacht baandiensten te draaien (1 a 2 keer per jaar).
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