NL-Versie 2015-2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER JEUGDLID VAN RSR IVOREN TOREN
Aan de ouders van nieuwe jeugdleden,
Wij zijn erg gelukkig, dat u de weg naar onze schaakvereniging heeft gevonden.
Uw kind is van harte welkom bij RSR Ivoren Toren. Wij zullen ons best blijven doen, dat uw kind
graag en lang bij ons wil blijven om van deze prachtige denksport te genieten.
Voor onze administratie hebben wij de volgende gegevens nodig. U wordt vriendelijk verzocht om
deze gegevens bij de jeugdleider in te leveren. Dit kan ook (bij voorkeur) per e-mail naar
jeugdleider@rsrivorentoren.nl
Achternaam ......................... :
Tussenvoegsel ..................... :
Voornaam ............................ :
Voorletters ........................... :
Geslacht .............................. :
Geboortedatum .................... :
Straat ................................... :
Huisnummer ........................ :
Postcode .............................. :
Plaats ................................... :
TelPrive *) ........................... :
Mobiel *).............................. :
E-Mail **) ............................ :
School ................................. :
Schaakleraar school ............. :
Stapnivoindien bekend ......... :
Bijzonderheden .................... :
Rotterdampasnr. ***) ........... :
*) Bij meerdere telefoonnummers graag in volgorde van voorkeur en aangeven of u liever mobiel of ‘vast’ wordt gebeld
**) We corresponderen rechtstreeks met ouders. Als het kind ouder dan 12 is, kan dat indien gewenst ook met uw kind
***) Uw kind heeft het eerste jaar recht op een korting (20%) als het een Rotterdampas heeft, mits pasnr. bekend is.

De contributie voor het seizoen 2015-2016 is € 60 per jaar. Deze contributie geldt voor september
tot september. Elk kwartaal dat het lidmaatschap later ingaat, gaat er een tientje van dit bedrag af.
Indien inschrijving na 1 juni wordt dus halve contributie gerekend. De eerste 4 bezoeken zijn gratis.
U kunt de contributie overmaken op IBAN-nummer: NL56 INGB 0001 6732 32
t.n.v. penningmeester RSR Ivoren Toren , o.v.v. contributie '15-'16 <naam kind>".
Als RSR Ivoren Toren-lid zal uw kind aangemeld worden bij de Koninklijke Nederlandse
Schaakbond (KNSB). Het wordt dan tevens KNSB-lid en krijgt dan een uniek bondsnummer.
We vertrouwen op een lange en plezierige samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Angelo Ayala
Jeugdleider RSR Ivoren Toren
mob. 06-36133912

