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Inschrijfformulier lidmaatschap A.S.V. Scaramouche 

Naam + voorletter(s) :___________________________________________________ 

Voorna(a)m(en)  :___________________________________________________ 

Adres + Huisnummer :___________________________________________________ 

Postcode + Woonplaats :___________________________________________________ 

Geboortedatum  :______________________ 

Geslacht   :    Man                        Vrouw 

Telefoonnummer   :___________________ 

Mailadres schermer* :___________________________________________________  

Mailadres ouder/verz** :___________________________________________________  

Wapen :   Degen  Floret  Sabel 

Categorie :  Volwassene  Jeugd  G-schermen 

   Rolstoelschermen 

Schermlocatie :   Arnhem  Duiven 

Ben je al lid van een schermvereniging?    Ja, welke :_____________________________ 

Zo ja, wat is je KNAS-lidmaatschapsnummer? :____________________________________ 

Heeft u een GelrePas?       Ja, Pasnummer: ____________________________________ 

Indien u een GelrePas heeft wordt de contributie of een deel daarvan door de gemeente  
Arnhem betaald. Ook al heeft u een GelrePas, u dient dit formulier volledig in te vullen. 
De vereniging houdt rekening met uw GelrePas. Zie onze website voor meer informatie. 
 

Onze vereniging kan bestaan door de inzet van vrijwilligers. Wij hebben verschillende commissies die diverse taken verrichten.  

Wij vragen u om onderstaande vragen in te vullen zodat wij u in de toekomst kunnen benaderen en u aan kunt geven wat u leuk  

zou vinden. (Meerdere keuzes mogelijk)  

Binnen welke commissie zou u taken willen verrichten? (meerdere keuzes mogelijk)  

 Materiaalcommissie  Wedstrijdcommissie  Activiteitencommissie  PR commissie  

 Sponsorcommissie  Kantinecommissie  Wervings-en introductiecommissie 

 Anders, nl.:_______________________________________________________________  

Hoe wilt u hier invulling aan geven?:   structurele inzet ( b.v. plaatsnemen in een commissie)  

   flexibele inzet (op afroep)  

 

Voor de veiligheid is het bij Scaramouche verplicht om schermkleding te dragen. Scaramouche stelt jeugdleden in de 
gelegenheid om schermkleding (vest, broek,masker en wapen) te huren van de vereniging.  
Let op! Voor het deelnemen aan wedstrijden is andere kleding vereist dan de gehuurde kleding.  
Kleding huur € 10,00 p.m. :  Ja   Nee 

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden van het lidmaatschap zoals op de achterzijde vermeld. Hieruit voortvloeiend 
verleent ondergetekende tot wederopzegging van het lidmaatschap, met inachtneming van de voorwaarden, machtiging aan 
A.S. Scaramouche, Huissensestraat 287, 6833JK  Arnhem, om van zijn/haar rekening per kwartaal de verschuldigde bedragen 
betreffende contributie af te schrijven.  
Met ingang van: 
 
____/_____/___________, van rekeningnummer (IBAN): ______________________________________ BIC: _____________ 
 
Naam rekeninghouder  :_________________________________________________________        
 
Voor akkoord: 
 
Plaats :______________________________ Datum :___________________ 
 
Handtekening: _________________________(indien minderjarig, handtekening ouder/ voogd)  
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Voorwaarden lidmaatschap A.S.V. Scaramouche 

  

1. Het lidmaatschap van de vereniging gaat in nadat het inschrijfformulier compleet 
 is ingevuld en ondertekend en ontvangen door de de ledenadministratie.  
U kunt het inschrijfformulier hiertoe: 

a. persoonlijk inleveren bij de schermvereniging, of 
b. opsturen naar het adres dat rechtsboven op dit formulier vermeld staat,  

t.a.v. de ledenadministratie. 
 

2. Bij aanvang van het lidmaatschap dient eenmalig entreegeld te worden voldaan.  
 

3. De contributie dient jaarlijks of per kwartaal, bij vooruitbetaling, via een machtiging voor automatische 
incasso te worden voldaan. 
De contributie is conform onze tarieven op de website in te zien. 
 

4. Machtiging door automatische incasso wordt door middel van het inschrijfformulier verstrekt aan de 
A.S.Scaramouche. Op deze automatische incasso zijn de normale voorwaarden van toepassing. 
Indien u niet akkoord gaat met een afschrijving, kunt u binnen dertig dagen na de afschrijving uw 
bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken. 
De automatische incasso wordt gestopt na beëindiging van het lidmaatschap,onder voorwaarde, dat alle 
tot dan toe verschuldigde contributies zijn voldaan. 
 

5. Bij vooruitbetaling van de jaarcontributie voor het daaropvolgende kalenderjaar,dat wil zeggen vóór 1 
januari van elk nieuw kalenderjaar, wordt een korting van 5% verleend. 
 

6. Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar. 
Indien het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt aangegaan, dan geldt het lidmaatschap dus 
minimaal tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar. Zonder wederopzegging zal het 
lidmaatschap ook voor alle daaropvolgende kalenderjaren automatisch gelden (zie hiertoe ook de punten 7 
en 8). 
 

7. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. 
Opzegging van het lidmaatschap dient bovendien ten laatste één maand voor het einde van het 
kalenderjaar te geschieden: dus uiterlijk 1 december van het kalenderjaar. 
 

8. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. In bijzondere gevallen kan het bestuur van 
de A.S. Scaramouche echter een tussentijds verzoek tot opzegging honoreren. Leden die voor tussentijdse 
opzegging in aanmerking willen komen, kunnen daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur 
van de A.S. Scaramouche. Tussentijdse opzegging kan door het bestuur worden geaccepteerd per 1 juli 
van een lopend kalenderjaar, waarbij eveneens één maand opzegtermijn van toepassing is: tussentijdse 
opzegging dient dus schriftelijk, met opgaaf van reden, uiterlijk 1 juni van een kalenderjaar bij het bestuur 
te worden ingediend, waarna het bestuur besluit over de tussentijdse opzegging. 
 

9. Adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie van de A.S. 
Scaramouche (zie adres rechtsboven). 
 

10. Leden van de A.S.Scaramouche worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Algemene 
Schermbond (KNAS). De jaarlijkse KNAS-contributie is tegelijkertijd een (sport)verzekering. Deze 
verplichte KNAS-contributie wordt door de vereniging via automatische incasso geïncasseerd bij de leden. 
Tarieven vindt u op https://www.knas.nl/tarieven . Voor aanmeldingen na 1 juli worden de contributie 
bedragen gehalveerd.. 
 

11. De schermkleding bestaande uit een broek, vest wapen en masker is op bovenstaande datum aan de 
verhuurder overgedragen. De vereniging blijft eigenaar van de schermkleding. De huurder kan ten alle 
tijden deze weer inleveren of inruilen voor een ander exemplaar. In die tijd draagt de huurder 
verantwoordelijkheid voor goed en verantwoord gebruik van de materialen. Als bij opzegging van het 
lidmaatschap de schermkleding niet geheel en/of in goede staat kan worden ingeleverd rekent de 
vereniging het gehele nieuwkoopbedrag aan de verhuurder 
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