ASV ADVENDO PENCAK SILAT

OVEREENKOMST LIDMAATSCHAP
Ondergetekende ( naam ):

……………………………………………………………….

Voornamen :

………………………………………………….

Nationaliteit: …………………………………..

Geboorteplaats:

………………………………………………….

Geboortedatum: ………………………………

Adres:

………………………………………………….

Nummer: ………………………………………

Woonplaats:

………………………………………………….

Telefoonnr.: ……………………………………

Verklaart hierbij dat :
1. Hij/zij door ondertekening van dit formulier ( voor minderjarigen door bijtekening van
ouder(s) of voogd ) vrijwillig tot de ASV ADVENDO toetreedt,
2. Hij/zij door ondertekening van dit formulier op de hoogte is van de bepalingen op de
achterkant van dit formulier, deze te hebben gelezen en daarmee accoord te gaan.

Deze overeenkomst tot toetreding gaat in op ……………………………………

Handtekening lid:

Handtekening ouders/voogd ( indien minderjarig ):

…………………………………….

……………………………………..
Naam:
……………………………………..

VOORWAARDEN TOT TOETREDING TOT DE ASV ADVENDO

a. Toetreding tot lid van de ASV ADVENDO geschied op vrijwillige basis.
b. Elk lid dient zich te houden aan en zich te gedragen volgens de bepalingen, regels encodes zoals in de statuten en huishoudelijk reglement neergelegd.
c. Deelname aan de activiteiten van de ASV ADVENDO is geheel voor eigen risico.
d. Er geen enkel bezwaar ( medisch of anderszins ) tegen deelname aan de activiteiten
van de ASV ADVENDO is, mochten er in de toekomst eventuele bezwaren en/of beperkingen
tegen deelname rijzen dit onmiddellijk aan het bestuur wordt gemeld.
e. Nooit de naam van de ASV ADVENDO in opspraak te brengen en of te misbruiken.
f. Tijdens de training een zwarte broek draagt en een T-shirt van ASV ADVENDO
(T-shirt aan te schaffen direct bij inschrijving te koop bij het bestuur)
g. Onder geen enkele omstandigheid het in de lessen geleerde in de praktijk toe te passen
op straffe van royering.
h. Op tijd de door de algemene ledenvergadering vastgestelde jaar contributie te voldoen.
Elk lid is verplicht tot tijdige betaling van de voor hem/haar geldende contributie.
i. Beëindigen van het lidmaatschap schriftelijk dient te geschieden met een opzegtermijn van
een volle kalendermaand.
j. Niet in aanmerking komt voor teruggave van de vooraf betaalde contributie.
k. Zich in de lessen te houden aan de door trainers, instructeurs of bestuursleden gegeven
richtlijnen, aanwijzingen of instructies.

