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Aanmeldingsformulier Lidmaatschap 

Naam :  

Voornaam : M / V 

Geboortedatum :  

Adres :  

Postcode & Woonplaats :  

E-mailadres :  

Telefoonnummer :  

 

Lidmaatschap (inclusief 1 training per week) Contributie per seizoen Aantal personen 

Junioren (t/m 16 jaar) €32,50  

Volwassenen €50,00   

Gezin (max 2 volwassenen en 3 junioren) €97,50  

Tweede training junioren per persoon €22,50 (extra)  

Droogtraining  €10,00 (extra)  

Eenmalige aftrek bij 5 proeflessen (mits betaald) -€12,50  

 

Gezinsleden (bij een gezinslidmaatschap graag hieronder alle gezinsleden vermelden) 

 Naam Voornaam Geboortedatum Geslacht 

V1    M / V 

V2    M / V 

J1    M / V 

J2    M / V 

J3    M / V 
 

Doorlopende Automatische Incasso Contributie 

Rekeningnummer (IBAN) :  

Rekeningnr. ten name van :  

Totaal contributie : € 

 
 
Overig (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 Ik wil wel / niet toegevoegd worden aan de Slikrollers Whatsapp Informatie Groep. 
 Ik heb wel / geen bezwaar tegen gebruik van foto’s in bijv. nieuwsbrieven, social media en/of kranten. 

 
 
Voor akkoord** Datum & Plaats ___________________ Handtekening*** __________________ 
 
** Door ondertekening gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van het lidmaatschap, zoals beschreven op de volgende pagina. 
*** Bij aanmelding minderjarig lid dient een ouder / verzorger het formulier te ondertekenen 
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Aanmeldingsformulier Lidmaatschap 

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Skeelervereniging Slikrollers 
1. Door ondertekening van dit formulier geeft u aan het formulier volledig ingevuld te hebben. 
2. Door ondertekening van dit formulier geeft u aan Skeelervereniging Slikrollers toestemming om doorlopend 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de jaarlijkse contributie van uw rekening af te schrijven en uw 
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
Skeelervereniging Slikrollers. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

3. Een lidmaatschap geeft recht op vrije toegang tot de skeelerbaan, minderjarigen onder begeleiding van minimaal 
één volwassene, en op één les/training per week gedurende het seizoen. Jeugdleden kunnen gebruik maken van 
een tweede training. Trainingen vinden plaats op dinsdagavond (alle groepen) en op zaterdagochtend (jeugd). 

4. Het staat, het bestuur van, Skeelervereniging Slikrollers vrij de contributie bij aanvang van het seizoen te 
verhogen. Voorstel tot verhoging dient het bestuur kenbaar te maken in de Algemene Ledenvergadering ter 
goedkeuring van de leden. 

5. Het seizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Skeelerlessen worden gegeven van begin/midden april tot 
en met midden september. 

6. De op dit formulier ingevulde gegevens worden gebruikt voor de eigen ledenadministratie en voor aanmelding bij 
de KNSB. 

7. 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  

8. Een (wedstrijd)licenties, indien gewenst, dien je zelf aan te vragen bij de KNSB. 
9. Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met een jaar, lopend van 01 oktober tot en met 30 

september.  
10. Opzeggen van het lidmaatschap kan uiterlijk op 30 september voor het daaropvolgende jaar schriftelijk via 

info@slikrollers.nl  
 
Indienen lidmaatschapsformulier 
U kunt het ingevulde en getekende lidmaatschapsformulier bij ons indienen per post of per mail, maar ook voor/na 
een training bij één van de trainers of bestuursleden. 
 
Per post: Skeelervereniging Slikrollers 
  P/A Nieuwe Bildtdijk 234 
  9076 PM Sint Annaparochie 
 
Per mail: info@slikollers.nl  

http://www.knsb.nl/
mailto:info@slikrollers.nl
mailto:info@slikollers.nl

