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Schermvereniging La Prime
www.laprime.nl
info@laprime.nl

Inschrijfformulier Lidmaatschap

Bedankt voor uw interesse in het lidmaatschap van Schermvereniging La Prime. Door inleveren van
het inschrijfformulier gaat u akkoord met verwerking van uw gegevens volgens het privacy beleid 
van de vereniging. De meest recente versie daarvan is te vinden op de website. Schermvereniging 
La Prime hanteert een richtlijn voor fotografie en ander beeldmateriaal. Deze richtlijn is op de 
website te vinden. 

Schermmateriaal
Voor trainingen zijn schone binnenzaalschoenen vereist. Het overige materiaal wat nodig is voor de 
trainingen kan worden geleend van de schermvereniging. De vereniging zorgt voor onderhoud en 
reparatie. 
De oudere jeugd (15+) en volwassenen moeten tijdens de training een schermbroek dragen, de 
jongere jeugd mag in een (stevige) trainingsbroek met lange pijpen oefenen. 

Mocht u te zijner tijd aan wedstrijden en competities willen deelnemen, dan wordt aanschaf van 
eigen materiaal verwacht; er is slechts beperkt materiaal beschikbaar voor incidentele deelname. 
Informatie hierover kunt u krijgen bij bestuur (info@laprime.nl) of tijdens trainingstijden op 
lokatie. We helpen u graag de juiste keuze te maken. Nieuw en tweedehands materiaal is via de 
vereniging verkrijgbaar.

Inschrijfformulier
Naam: ________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________

Postcode:                            Woonplaats:                                                           ___

Geboortedatum:                                                                     Geslacht:   M/V/Anders

E-mail adres:                                                                                                          ___

Als lid van schermvereniging La Prime bent u gehouden aan de statuten en reglementen, ter inzage bij het bestuur of op lokatie. U verklaart: zich naar eer en geweten te 
gedragen volgens gangbare en voorgeschreven regels; redelijke instructies van trainers, bestuur en kaderleden zo goed mogelijk op te volgen; de vereniging niet aansprakelijk 
te stellen voor zaken en situaties waar u zelf verantwoordelijk voor bent; kosten die de vereniging maakt ten aanzien van uw eventuele nalatigheid terstond te vergoeden. 
Schermen is een sport die risico’s met zich meebrengt. U verklaart deze risico’s te onderkennen en te accepteren.

La Prime verzamelt namens de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) lidmaatschapsgegevens voor registratie bij de KNAS. Door ondertekening verklaart 
u zich akkoord voor deze registratie van bovengenoemd persoon als lid van de KNAS. 

Naam:          ____________________________________ Datum:        ________________

Handtekening:

(zie ook ommezijde)

http://www.laprime.nl/
mailto:info@laprime.nl
mailto:info@laprime.nl
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Tarieven
Schermvereniging La Prime hanteert twee leeftijdscategorieën: volwassenen (21 jaar en ouder) en 
jeugdleden (20 jaar en jonger). Als er uit hetzelfde gezin (zelfde adres) twee of meer gezinsleden lid
zijn, krijgen het tweede en verdere lid een korting.

Categorie Per maand Per jaar

Senior € 25,00 € 300,00

Senior (2de familielid) € 22,50 € 270,00

Jeugd € 22,50 € 270,00

Jeugd (2de familielid) € 20,00 € 240,00
De contributie voor bondslidmaatschap is inbegrepen in de lidmaatschapscontributie.

De contributie dient op eigen initiatief vooraf te worden overgemaakt op rekening:

NL26 INGB 0006 5605 35 
Penningmeester La Prime, Wageningen

Contactgegevens
U dient uw contactgegevens op eigen initiatief bij de vereniging te wijzigen. De vereniging probeert
zo veel mogelijk per e-mail te communiceren. Het primaire e-mail adres van het lid wordt daarbij 
gebruikt. U kunt extra e-mail contactadressen opgeven.

Opzeggen
Het lidmaatschap kan opgezegd worden door een schriftelijke mededeling via info@laprime.nl of 
per post aan Gruttoweide 181, 6708 BG, Wageningen.  Schermvereniging La Prime hanteert een 
opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging gaat in zodra dit door de ledenadministratie is bevestigd. 
We waarderen het zeer als u een korte reden voor opzegging aangeeft.

In geval van nood:

Naam:  ___________                                           ___   Telefoon: ___            _________ _

Naam:  ___________                                           ___   Telefoon: ___            _________ _

Eventueel extra e-mail contact adressen:

E-mail: _______________________________________________   Nieuwsbrief?: Ja/Nee

E-mail: _______________________________________________   Nieuwsbrief?: Ja/Nee

Eventuele opmerkingen, zoals medisch noodzakelijke informatie:
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