Baarnse Schaakvereniging

Internet: www.baarnseschaakvereniging.nl
Jeugdleider: Daan Lensink, Dalweg 25 3741 AT Baarn, 035-5417648 06-57804978, lensink.daan@gmail.com

INSCHRIJFFORMULIER
Beste …...,
Leuk dat je lid wilt worden. Hierbij wat handige informatie.
Lidmaatschap
De Baarnse Schaakvereniging houdt voor de jeugd iedere week clubavond en wel op vrijdagavond van 18.25 tot 19.45
uur in clubgebouw Het Rode Kruis, Burgemeester Penstraat 6.
Die clubavond begint bijna altijd met les (± een half uur). Vervolgens wordt voor de onderlinge competitie gespeeld.
Daarnaast worden regelmatig andere activiteiten ontplooid, zoals wedstrijden voor de bondscompetitie, toernooien in en
buiten Baarn, examens etc. Deze activiteiten kunnen soms op andere tijden vallen.
Ook krijgen nieuwe jeugdleden van de schaakbond het computerprogramma Chess Tutor in het eerste jaar dat ze lid
zijn en een lidmaatschap van Playchess voor het tweede jaar dat ze lid zijn. Meer informatie hierover bij de jeugdleider,
Daan Lensink.
Vakanties
In de zomermaanden wordt vanaf begin juli tot begin september niet geschaakt. Of er in de andere schoolvakanties
jeugdschaak is, wordt per keer bekeken. Mededelingen hierover worden op de clubavonden of per mail gedaan.
Contributie
De Algemene Ledenvergadering bepaalt de hoogte van de contributie. Momenteel is deze: €7,25 per maand (t/m 18
jaar).
Het verschuldigde bedrag kan per jaar of in termijnen voldaan worden. Hiervoor ontvangt men ter zijner tijd een
rekening van de penningmeester.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris of de penningmeester. Met betrekking
tot de verschuldigde contributie geldt een opzegtermijn van één maand voor het einde van het seizoen.
De secretaris : Ton Koekkoek
Kortenaerlaan 13
3742 MA Baarn
(hierlangs afknippen)
Inschrijving
Wij hebben kennis genomen van de bovenvermelde regelingen en geven onze zoon/dochter op als lid van de Baarnse
Schaakvereniging, met ingang van de maand ........................ 20..... .
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