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INSCHRIJFFORMULIER JEUGD
LidmaaEchap
De Baamse Schaakvereniging houdt voor de jeugd iedere week een jeugdclubavond. Deze clubavond is op
tot í9.45 uur in het Rode Kruisgebouw, Burgemeester Penstraat 6 in Baarn. De
clubanond begint met een opening door de jeugdleider en direct daama een schaakles van ongeveer 40
minuten. Daama wordt voor de onderlinge competitie gespeeld. Ook zíjn er regelmatig andere activiteiten,
zoals exteme wedstrijden voor de bondscompetitie, toemooien in en buiten Baarn, examens etc. Deze
activiteiten kunnen soms op andere dagen of tijden vallen.
de vriidagavond van í8.30

Aanwezigheid
Als uw kind op de club komt doe hij of zij mee aan de lessen en de competitie. Bij afwezigheid hoeft niet
afgemeld te worden. Voor exteme wedsfijden en voor (proef)examens moet dat wel. Dat doe je bij de
jeugdleider. Als u verwacht dat uw kind langere tijd afirezig is, stellen wij het op pÍjs als u dat meldt. '
Val«anties
ln dezomermaanden wordtvanaf begin julitoteind augustus nietgeschaaK Of er in andere schoolvakanties
jeugdschaak is, wordt per keer bekeken. Mededelingen hierover worden op de clubavond enlof per email

gedaan.

Contributie
De contributie voor jeugdleden bedraagt€ 8,- per maand, Het jaarbednag 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 vooruitbetaling urorden voldaan.

Privacy
De Baamse Schaakvereniging gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Hierte houdt de vereniging
zich aan het privacy statement van de landelijke schaakbond. U kunt het privacy statement nalezen op de
website van de KNSB onder URL schaakbond.nl/homelprivacy-statement-en-disclaimer.
Aanmelding en einde lidmaatschap
Aanmelding en beëindiging van het lidmaatschap dienen schrtftelijk te geschieden bij de secretaris.
Aanmelding via onderstaande ingevulde sfook. Bij beëindiging geldt een opzegtermijn van twee maanden.
(hierlangs afknippen)

lnschrijving
Hieöij schrijf ik mijn kind in als lid van de Baamse Schaakvereniging. Het lidmaaEchap shrt met ingang van
de

maand

20....

J/M

Naam kind (volledig)
Geboortedatum

Emailkind
School
Naam ouder/vezorger
Adres
Postcoderïvoonplaats
Tel. Nr.

E-mail:

Datum ondertekening

Handtekening:

