
AANMELDINGSFORMULIER 
SCHERMVERENIGING PROMETHEUS  
 
 
 
Voornaam: ………………………………… Achternaam: ………………………………………………… 

Voorletters: ………………… Nationaliteit: ………………………………… Geslacht: ☐ Man ☐ Vrouw 

Adres: ……………………………………………………………………………………………….……… 

Postcode: ………………………   Woonplaats: ……………………………………………………………  

Telefoon thuis: ……………………………………… Mobiel: ……………………………………………  

E-mail: …………………………………………………… Geboortedatum: …………………….………  

Datum ingang lidmaatschap: ……………………….…………………………… Wedstrijdlid: Ja/Nee* 

* Doorhalen wat niet van toepassing is; een wedstrijdlid is een administratief lid dat niet deelneemt aan 
de trainingen van de vereniging, maar wel via de vereniging kan deelnemen aan wedstrijden. 
 
Gegevens ouder/verzorger (in geval van jeugdleden en indien anders dan bovenstaand email adres): 
 
Naam: ……………………………………………… Email: ……………………………………………… 
 
Ik wil de facturen ontvangen via ☐ email ☐ reguliere post (slechts één optie aanvinken). 
 
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de gegevens zoals vermeld onder het kopje 'lid 
worden' van de website van de vereniging. Hieronder valt dat hij/zij op de hoogte is van het feit dat de 
contributie bij vooruitbetaling per kwartaal (voor gewone leden) of per jaar (voor wedstrijdleden) 
verschuldigd is. Opzegging van het lidmaatschap dient per email of per post te geschieden bij het bestuur 
van de vereniging en met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. 
 

Datum: ………………… Plaats: ………………………… Handtekening: ……………………………… 

(Bij aanmelding van een jeugdlid (tot 16 jaar) dient één van de ouders/verzorgers te ondertekenen) 

☐ Ja, ik machtig Schermvereniging Prometheus om tot wederopzegging de verschuldigde contributie voor 
het lidmaatschap af te schrijven van onderstaand bankrekeningnummer. 
De jaarlijkse contributie voor de vereniging zal afgeschreven worden in vier kwartalen, telkens aan het 
eind van de eerste maand van een kwartaal. Voor wedstrijdleden is er slechts één afschrijving aan het 
begin van elk jaar. De contributie voor de KNAS zal meegenomen worden in de eerste afschrijving van 
elk jaar. 
 
Naam: …………………………………………… Bankrekeningnummer: ……………………………… 

Adres: …………………………………………… Postcode/woonplaats: ………………………………… 

Met het ondertekenen van deze machtiging gaat u akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. De 
machtiging kan schriftelijk (of via email) worden opgezegd bij het bestuur van de vereniging. 
 

Datum: ………………… Plaats: ………………………… Handtekening: ……………………………… 


