Skeelervereniging Slikrollers
Sint Annaparochie
Website www.slikrollers.nl
E-mail info@slikrollers.nl
KvK Leeuwarden 01113964
NL05 RBRB 0828.9804.70

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Naam

:

Voornaam

:

Geboortedatum

:

Straat en nr.

:

Postcode

:

Woonplaats

:

E-mail adres

:

Telefoonnummer

:

m/v

Soort lidmaatschap (incl. één les/training):
junior
€ 25,00
senior
€ 40,00
gezin (max. 2v en 3k)
€ 85,00
donateur
€ 10,00
2e les/training junior (p.p.) € 20,00

Junior is t/m 16 jaar

€

Totaal

Bij een gezinslidmaatschap graag de namen en geboortedata van de (overige) gezinsleden hier vermelden.
Naam gezinslid 2

:

Voornaam

:

Geboortedatum

:

Naam gezinslid 3

:

Voornaam

:

Geboortedatum

:

Naam gezinslid 4

:

Voornaam

:

Geboortedatum

:

Naam gezinslid 5

:

Voornaam

:

Geboortedatum

:

m/v

m/v

m/v

m/v

Heeft wel / geen bezwaar tegen gebruik van foto's in nieuwsbrieven, op www.slikrollers.nl en sociale media.
(Doorstrepen wat niet van toepassing is.)

Handtekening

Datum

Bij aanmelding minderjarig lid ook handtekening ouder/verzorger.

Plaats

Toelichting bij het aanmeldingsformulier
Graag het formulier printen, invullen en opsturen naar de penningmeester:
Janny Spoelhof
Nieuwe Bildtdijk 234
9076 PM Sint Annaparochie
Het formulier mailen mag ook:
penningmeester@slikrollers.nl
Je krijgt van de penningmeester bericht over de betaling van de lidmaatschapskosten.
Een lidmaatschap geeft recht op vrije toegang tot de skeelerbaan en op één les/training. Jeugdleden kunnen
met een aanvullend lidmaatschap gebruik maken van een tweede training. Trainingen vinden plaats op
dinsdagavond (alle groepen) en op zaterdagochtend (jeugdgroepen).
Het seizoen loopt van april t/m oktober. Skeelerlessen worden gegeven van medio april t/m eind september.
Je gegevens worden alleen gebruikt voor de eigen administratie en voor aanmelding bij de bond (KNSB).
Bij alle vormen van lidmaatschap is automatisch het lidmaatschap van de KNSB inbegrepen.
Hierbij hoort ook een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Kijk voor de voorwaarden op
www.knsb.nl.
Voor (wedstrijd)licenties moet je je apart aanmelden bij de KNSB.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de bestuursleden via info@slikrollers.nl
of kijken op
www.slikrollers.nl
www.knsb.nl

dleden kunnen

d september.

