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Inschrijfformulier Lidmaatschap

Bedankt voor uw interesse in het lidmaatschap van Schermvereniging La Prime. 

Privacy en Gegevensverwerking
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. 

Materiaal
Een gedeelte van het benodigde materiaal moet u zelf aanschaffen, een deel wordt door de 
vereniging verzorgd en een deel kunt u zelf huren of aanschaffen.
De spullen waar u zelf in moet voorzien zijn:

• binnensportschoenen
• lange sokken (voetbalsokken)
• drinkfles of bidon
• sporttas
• schermhandschoen
• schermwapen (+vervoersmogelijkheid, zoals een wapentas, +evt fils-de-corps)

Advies over schermhandschoen en -wapen kan worden ingewonnen bij trainer en bestuur. Kijk ook 
op de website van La Prime voor meer informatie. Handschoenen zijn mogelijk te koop op de 
vereniging. De vereniging verzorgt een ‘eerst komt eerst maalt’ donatiehoek waar (oud)leden hun 
overgebleven materiaal kunnen doneren.

Materiaal waarvoor u kunt kiezen of u zelf aanschaft, of het huurt:
• masker
• schermvest
• ondervest
• schermbroek
• electrisch vest
• borstbescherming (voor dames)

Er wordt vanuit gegaan dat jeugdleden huren en volwassenen zelf aanschaffen. 
Leden ondertekenen bij aanvang lidmaatschap een huurcontract voor het uitgeleverde materiaal. Er 
wordt alleen een hele set verhuurd, ook als maar een gedeelte wordt afgenomen. Volwassen leden 
krijgen een jaar kwijtschelding van de huurprijs, zodat ze in staat zijn ondertussen materiaal aan te 
schaffen. 
Vragen over het huurbeleid en het materiaal kunnen worden gesteld aan bestuur en trainers.

Al het overige benodigde materiaal wordt door de vereniging verzorgd.
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Veiligheid
De vereniging streeft ernaar om een veilige sportomgeving te realiseren. Dat betekent dat alle 
schermers tijdens schermactiviteiten minstens een broek, vest, masker en handschoen moeten 
aanhebben, volgens instructie van de aanwezige trainer. Tijdens warming-up en andere activiteiten 
zonder wapen is t-shirt en trainingsbroek voldoende. Een ondervest is niet verplicht op de training, 
maar wordt wel aangeraden. Borstbescherming voor dames is verplicht zodra de trainer dat 
noodzakelijk acht. 
Let wel: in tegenstelling tot wat in het verleden gebruikelijk was, willen we dat alle 
leeftijdsgroepen een fatsoenlijke schermbroek aanhebben.

Wedstrijden
Leden van de vereniging bezoeken geregeld wedstrijden in binnen- en buitenland. Het materiaal dat
van de vereniging wordt gehuurd is in principe wedstrijd-geschikt. Maar voor wedstrijden is vaak 
extra reservemateriaal nodig. De vereniging kan daar maar beperkt in voorzien en het beschikbare 
materiaal is vooral gericht op incidentele wedstrijddeelname voor jeugdleden die voor de eerste 
keer meedoen. Mocht u of uw kind vaker willen deelnemen, dan is de aanschaf van extra materiaal 
noodzakelijk. Vraag bij trainer of bestuur om meer informatie.

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

Huurprijs Senior €   6,00 €   72,00

Huurprijs Jeugd €   3,50 €   42,00
De contributie voor bondslidmaatschap is inbegrepen in de lidmaatschapscontributie.

De contributie en eventuele huurprijs 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.
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