Inschrijfformulier ZRC Pauwin
Naam:………………………………….

Voornamen:……………………………….

Geslacht:……………………………..

Ingangsdatum:……………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………
Postcode:…………………………

Woonplaats:………………………………..

Tel.nr:………………………………………...
Geboorte datum:…………………

E-mail:……………………………………….

IBAN rekeningnummer:……………………………………………………………………
Inschrijfgeld ontvangen (paraaf trainer):…………………………………………..
Eventuele persoonlijke gegevens die van belang kunnen zijn bij het lesgeven (bijv. linkshandig, medisch etc.):

Contributie(per maand):
Kunstrolschaatsen
(geen wedstrijden)
Recreanten
op 1 jan. 13 jaar en
ouder

1x p.w. vrijrijden alleen
in zomerseizoen ± maart t/m
oktober
Zomerseizoen plus show in
winterseizoen

Starters
op 1 jan. nog geen 5
jaar

1 tot 2x p.w. training

€ 75,00 per
jaar
Of
€ 13,50 p.m
€ 15,50 p.m.

Wedstrijdrijders
Beginnersklassen
Rolrinckel op 1 jan.
nog geen 13 jr t/m
Pupil

2 tot 4x p.w. trainen basis. Je begint
met 2x vrijrijden en later komt er 1x
figuurrijden en 1x roldansen bij. Alle
drie de disciplines doen is verplicht.

€ 20,50 p.m.*

versie juni 2018

Rolhockey veteranen/senioren
Rolhockey jeugd tot 15 jaar

€ 12,50,€ 8,-

*De contributie wordt later aangepast aan de hand van het aantal disciplines en aantal trainingen per week.
Daarnaast dient men lid te worden van de NRBB waaraan Bonds-& Licentiegeld betaald dient te worden van
minimaal € 15,- per jaar voor beginners, showleden en kunstrijders(sters) tot 12 jaar en vervolgens oplopend tot
€ 75,00 vanaf 16 jaar (het bonds-& licentiegeld wordt op basis van de inflatie jaarlijks gecorrigeerd). Het
licentiegeld dient in januari betaald te worden. Voor Rolhockey gelden andere tarieven welke zijn op te vragen
bij de TCR.
Het inschrijfgeld ad. € 15,00 dient gelijk bij inschrijving te worden voldaan aan de
desbetreffende trainster. Voor de betalingen ontvangt u van de penningmeester een factuur.

Handtekening (voor minderjarigen één van de ouders of verzorgers):

………………………………..
EINDE LIDMAATSCHAP (Art. 7 statuten): Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd bv.
via een mail naar bestuurzrcpauwin@gmail.com. Men is verplicht de eventuele bonds-& licentiegelden
over het gehele jaar te voldoen. De contributiebetaling eindigt met inachtneming van een opzegtermijn
van één volle maand volgend op de maand van opzegging. Wanneer in mei wordt opgezegd is contributie
verschuldigd tot eind juni.
Omtrent het gebruik van persoonsgegevens zijn de algemene voorwaarden en het privacy statement van
toepassing zoals gepubliceerd op de website www.zrcpauwin.nl.

versie juni 2018

