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NSCHRTJFFORMULI ER VOLWASSEN EN (VANAF 20 JAAR)

Lidmaabchap
De Baamse &haakvereniging houdt voor de leden iederc week een clubavond. Deze clubavond is op de
vriidagavond vanaf í9.45 uur in het Rode Kruisgebouw, Burgemeester Penstraat 6 in Baam. Tijdens de
clubavonden wordt voor de onderlinge competitie gespeeld. Daamaast zijn er ook regelmatig andere
activiteiten, zoals exteme wedstr'1iden voor de bondscompetitie, een intem bekertoemooi en thema-avonden.
Deze activiteiten kunnen soms op andere dagen of tijden zijn. Daarnaast zit in het lidmaatschap een
abonnement op het Waakmagazine, het blad van de landelijke schaakbond, inbegrepen.

Aanmelden
Leden die op de clubavond op de club verschijnen kunnen tegen een ander lid voor een partij in de inteme
competítie worden íngedeeld. De indeling wordt om 19.55 uur door de íntem wedstrijdleider opgesteld. Als u
mee wilt doen, dient u zich voor dit tijdstip bij de wedstrijdleider aan te melden.

Vakanties
ln de zomermaanden wordt er geen competitie gespeeld en zijn er geen clubavonden. Bij voldoende
belangstelling wordt door de vereniging een zomerschaakactiviteit georganiseerd.

Vriiwilligers
De talloze activiteiten vergen de nodige inzet. Dat kan variëren van schaakborden opruimen, het begeleiden
van jeugdspelerc tot een bestuursfunctíe. U kunt- geheel vrijblijvend - op onderstaand skookje aangeven of
u eventueel vrijwilligersactÍviteÍten zou willen doen.

Contributie
De contributie voor leden vanaf 2O jaar bedraagt €. 12,- per maand- Het jaarhdrag aan contributie (12
maanden) wordt via een in te vullen machtiging op een vooraf aangekondigd tijdstip van uw bankrekening
afgeschreven. ln overleg kan met de penningmeester kan in termijnen bij vooruibetaling worden voldaan.
Privacy
De Baarnse Schaakvereniging gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hiertoe houdt de
vereniging zich aan het privacy statement van de landelijke schaakbond. U kunt het privacy stratement
nalezen op de website van de KNSB onder URL schaakbond.nUhomelprivacy-statement-en{isclaimer.

Aanmelding en einde lidmaatschap
en beëindiging van het lidmaatschap dienen schriftelijk te geschieden bij de secretrris.
Aanmelding via ondemtiaande ingevulde strook. Bij beëind(;ing geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Aanmelding

(hierlangs afl<nippen)

lnschriiving

maand

20....
lk geef mtj op als lid van de Baamse Schaakvereniging, met ingang van de
tk ben wel/ geen lid van een andere schaakvereniging. Zo ja: aangeven of u hoofdlid of dubbellid wilt zijn.
lk ben wel/ niet bereid mijn steentje bij te dragen aan vrijwilligersactiviteiten.
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