Victoria Squash Rotterdam
Inschrijfformulier

Lidmaatschap (aankruisen wat van toepassing is)
Lidmaatschapsvorm
senior
senior flex
dag
student/junior (tot 18 jaar)
mini (tot 12 jaar)
SJR training (alleen als aanvulling)
TOP (alleen als aanvulling)
Wilt u éénmalig of per maand betalen?

eenmalig
€ 358,nvt
€ 206,€ 154,€ 51,€ 45,00
€ 100
eenmalig

per maand
€ 375,00 (12 x €
€ 624,00 (12 x €
€ 219,00 (12 x €
€ 165,00 (12 x €
n.v.t.
n.v.t.
€ 102,00 (12 x €
per maand

31,25)
52,00)
18,25)
13,75)

8,50)

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

___________________________

Geslacht

 man

Voornaam

___________________________

Telefoon

___________________________

Voorletters

___________________________

E-mailadres:

Adres

___________________________

________________________________________

Postcode

___________________________

Hoe bent u bij Victoria terechtgekomen?

Woonplaats

___________________________

__________________________________________

Geboortedatum

_____________________

Beroep- of studierichting

Pedagogisch

Creatieve en taalkundig

Commercieel

Bedrijfseconomisch / administratief

Management

Openbaar bestuur/ veiligheid /juridisch

Technisch

 vrouw

Was u eerder lid van Victoria?
 nee  ja, in jaar ______________________







ICT
Agrarisch
Zorg en welzijn
Dienstverlening
Transport en logistiek
Overig

Beroep/studie omschrijving: ____________________________________________________
Ondertekening (Gelieve hier te ondertekenen en op de achterkant te voorzien van een paraaf)
(Indien het een minderjarig kind betreft, dient de aanvraag te worden ondertekend door ouder/voogd)
Datum ________________________________

Datum__________________________________

Handtekening nieuw lid
_______________________________________

Handtekening ouder of voogd
______________________________________

Dit formulier + pasfoto zenden aan Victoria Squash, Kralingseweg 226, 3062 CG Rotterdam, deponeren in
de brievenbus bij de vereniging of per mail zenden aan ledenadministratie@squash-rotterdam.com
z.o.z
mei 2018

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.
Victoria Squash biedt entertainment van topniveau. In de eredivisieteams zijn de beste spelers internationaal
niveau opgenomen, wat garant staat voor topwedstrijden.
Jeugd is bij Victoria Squash is een belangrijke pijler binnen de club. We streven ernaar 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: wedstrijdzaken@squash-rotterdam.com
 Lidmaatschap vangt aan bij datum inschrijving.
 Lidmaatschapsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus, restitutie is niet mogelijk
 Het Flex-lidmaatschap kan maandelijks voor de 20e van de voorafgaande maand worden opgezegd
 Bij start lidmaatschap anders dan 1 september wordt het lidmaatschapsgeld berekend naar rato.
 Fitness is inbegrepen in het lidmaatschap.
 Bij studentenlidmaatschap dient een kopie van het bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling bij
het inschrijfformulier te worden gevoegd en is alleen geldig bij een voltijd dagopleiding.
 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.
 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.
 SJR is een aanvulling op het lidmaatschap en biedt jeugdspelers onder andere de mogelijkheid deel te
nemen aan groepstraining op zaterdag van 9.00-11.00h.
Onze vereniging hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy. Wij behandelen jouw
persoonsgegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover kun je lezen in het huishoudelijk reglement en
de privacyverklaring van onze vereniging.


Ik ga akkoord met de privacy verklaring

Paraaf nieuw lid:

