Leagues

Competitie

Eredivisie

Jeugd

Training

Topsport

Victoria Squash Rotterdam
Inschrijfformulier

Lidmaatschap
senior

daglid

student/scholier

mini

Was u reeds eerder lid van Victoria?
nee

ja, in jaar _______

Achternaam

___________________________

Geboortedatum

_____________________

Voornaam

___________________________

Geslacht

Voorletters

___________________________

Telefoon privé

_____________________

Adres

___________________________

Telefoon mobiel

_____________________

Postcode

___________________________

E-mailadres

Woonplaats

___________________________

man

vrouw

___________________________

Hoe bent u bij Victoria terechtgekomen? Lid/familie/internet/anders, nl. _____________________________
________________________________________________________________________________________

senior
dag
student/scholier
mini (tot 12 jaar)
SJR training
TOP (alleen als aanvulling)

eenmalig
€ 361,00
€ 208,00
€ 156,00
€ 51,00
€ 45,00
€ 100,00

per maand
€ 375,00 (12
€ 219,00 (12
€ 165,00 (12
n.v.t.
n.v.t.
€ 102,00 (12

x € 31,25)
x € 18,25)
x € 13,75)

x € 8,50)

U krijgt per mail een factuur toegezonden. Er is geen automatische incasso mogelijk.
Bij betaling per maand verwachten wij voor de 10e van iedere maand een bijschrijving op onze rekening.
Betaling:

een maal per jaar

12 termijnen

(Indien het een minderjarig kind betreft, dient de aanvraag te worden ondertekend door één van de ouders
of voogd.)
Datum ________________________________

Datum__________________________________

Handtekening nieuw lid

Handtekening ouder of voogd

_______________________________________

_______________________________________

Dit formulier + pasfoto zenden aan Victoria Squash, Kralingseweg 226, 3069 CG Rotterdam, deponeren in
de brievenbus bij de vereniging of per mail zenden aan ledenadministratie@squash-rotterdam.com
z.o.z
februari 2017

Leagues

Competitie

Eredivisie

Jeugd

Training

Topsport

Victoria Squash Rotterdam
Inschrijfformulier
Bij Victoria houden we van squash. Op de banen van Victoria Squash wordt al meer dan 75 jaar squash
gespeeld door jong en oud op alle niveaus: van recreanten tot top sporters.
Squash is een zeer dynamische sport en een ideale sport om in een uitstekende conditie te komen en te
blijven. Bij Victoria speel en beleef je squash met kwaliteit in een sportieve omgeving waar het familiegevoel
centraal staat.
Squashen kan bij Victoria met een eigen squashpartner, in wedstrijdverband in de interne leagues of in
teamverband in de nationale SBN competitie. Ook is het mogelijk om individueel of in groepsverband te
trainen bij een van onze clubtrainers.
Om naast het squashen uw sportbeleving en prestaties verder te verbeteren, heeft Victoria Squash voor haar
leden een fitnessruimte ingericht met cardio- en krachtapparatuur van Technogym. Hier kun je na werktijd
of na een partijtje squash vrij gebruik van maken.
Victoria Squash biedt entertainment van topniveau. In de eredivisieteams zijn spelers van internationaal
niveau opgenomen, wat garant staat voor topwedstrijden.
Jeugd is bij Victoria Squash een belangrijke pijler binnen de club. We streven er naar squash
te bevorderen door trainingen, toernooien en sociale activiteiten. Regelmatig breken
jeugdspelers door naar de top van squashend Nederland.

Aanmelden leagues: leagues@squash-rotterdam.com competitie: wedstrijdleiding@squash-rotterdam.com

Er is geen inschrijfgeld van toepassing.
Lidmaatschap vangt aan bij datum inschrijving.
Lidmaatschapsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Bij start lidmaatschap anders dan 1 september wordt het lidmaatschapsgeld berekend naar rato.
Fitness is inbegrepen in het lidmaatschap.
Restitutie is niet mogelijk.
Studentenlidmaatschap alleen bij voltijd dagopleiding.
Bij studentenlidmaatschap dient een kopie van het bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling bij
het inschrijfformulier te worden gevoegd.
Victoria Squash biedt verschillende betalingsmogelijkheden als service naar haar leden. Gelieve aan de
voorzijde van dit formulier uw voorkeur aan te kruisen.
Opzegging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te geschieden per brief of e-mail
(ledenadministratie@squash-rotterdam.com) uiterlijk 30 dagen voor eind lidmaatschap van elk jaar.
Contributie is men verschuldigd voor het lid zijn, niet voor de speelfrequentie.
Daglid mag alleen spelen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Top-abonnement houders sponsoren de eredivisie. Een TOP-abonnement is aanvullend op een ander
abonnement met de volgende voordelen: gratis introducés, gratis deelname aan alle Victoria
clubtoernooien, gratis baanreservering en een gereserveerde plek op de tribune op eredivisie
thuisspeeldagen en elke maand kans op mooie squashprijzen in de TOP-loterij.

