
Baarnse Schaakvereniging 
Internet: www.baarnseschaakvereniging.nl 

secretaris: A.A. Koekkoek, Kortenaerlaan 13, 3742 MA  Baarn 
tel. 06 46078172, e-mail: aa.koekkoek@hetnet.nl 

 
INSCHRIJFFORMULIER SENIOREN 

Lidmaatschap 
De Baarnse Schaakvereniging houdt voor de senioren iedere week clubavond, en wel op vrijdagavond van 19.45 tot 
circa 23.45 uur in het Rode Kruisgebouw, Burgemeester Penstraat 6 in Baarn. 
Tijdens die clubavonden wordt voor de onderlinge competitie gespeeld. Daarnaast worden regelmatig andere 
activiteiten ontplooid, zoals wedstrijden voor de bondscompetitie, een intern bekertoernooi en andere toernooien.  Deze 
activiteiten kunnen soms op andere tijden vallen. Voorts zit in het lidmaatschap een abonnement op het bondsblad 
Schaakmagazine, en het clubblad De Baarnse Schaakklok. 
 
Afmelden 
U wordt iedere clubavond ingedeeld voor een wedstrijd van de interne competitie. Als u  een keer niet aanwezig kunt 
zijn op de clubavond dan dient u dit tijdig (uiterlijk de desbetreffende vrijdag om 17.00 uur) te melden bij de intern 
wedstrijdleider (Pascal Losekoot).  
 
Vakanties 
In de zomermaanden wordt er geen competitie gespeeld, en zijn er geen clubavonden. Bij voldoende belangstelling 
wordt echter ook dan met enige regelmaat een schaakactiviteit georganiseerd.  
 
Vrijwilligers 
De talloze activiteiten vergen de nodige inzet. Vele handen maken licht werk en een beetje hulp van de leden wordt dan 
ook zeer op prijs gesteld. Dat kan variëren van schaakborden opruimen, het begeleiden van jeugdspelers tot het zijn van 
wedstrijdleider of bestuurslid. U kunt – geheel vrijblijvend - op onderstaand strookje aangeven of u 
vrijwilligersactiviteiten wilt doen en – zo ja – hoe van uw kwaliteiten het best gebruik zou kunnen worden gemaakt. 
 
Contributie 
De contributie bedraagt € 11,- per maand. Het verschuldigde bedrag kan per jaar of kwartaal of anderszins in overleg 
met de penningmeester bij vooruitbetaling voldaan worden. Hiervoor ontvangt men tijdig een rekening van de 
penningmeester. 
 
Privacy 
Het Privacy Statement van de KNSB kunt u nakijken via onderstaande link. De Baarnse Schaakvereniging is ook 
gebonden aan die regels om zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. 
http://www.schaakbond.nl/home/privacy-statement-en-disclaimer 
 
Aanmelding en einde lidmaatschap 
Aanmelding en beëindiging van het lidmaatschap dienen schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Aanmelding d.m.v. 
inlevering van onderstaande ingevulde strook. Bij beëindiging geldt een opzegtermijn van twee maanden. 
 
(hierlangs afknippen) 
Inschrijving 
Ik geef me op als lid van de Baarnse Schaakvereniging, met ingang van de maand ......................……..     20..... . 
Ik ben wel / geen lid van een andere schaakvereniging. Zo ja: aangeven of u bij BSV als hoofdlid of dubbellid 
aangemeld wilt worden; naam andere schaakvereniging: ………………………..,  (zo mogelijk) uw KNSB-
relatienr.:………………  
 
Achternaam : 
Voorna(a)m(en), voluit : 
Geboorte datum :  Geboorteplaats:   Nationaliteit: 
Adres  :    
Postcode/woonplaats :    
Tel. nummer :  e-mail: 
Ik wil mijn contributie graag per kwartaal / jaar / anders (in overleg met de penningmeester) betalen. 
Ik ben bereid mijn steentje bij te dragen aan vrijwilligersactiviteiten :    ja / nee 
Ik heb de volgende kwaliteiten/interesses/ideeën om mij als vrijwilliger nuttig te maken*: 
 
Datum ondertekening :  Handtekening: 

 


