
 

 

Skeeler Vrienden Drunen     Rekening nummer IBAN        

info@skeelervriendendrunen.nl     NL35 RABO0334244935  

                                                                                                                  

       

 

 
Persoonlijke gegevens aanvrager: 
 
Voorletters  : ……………………………. 

 
Straat  : ………………………………………... 

Voornaam : ……………………………. 
 

Postcode : ………………………………………... 

Achternaam : ……………………………. 
 

Woonplaats : ………………………………………... 

Geslacht : ……………………………. 
 

Telefoon : ………………………………………... 

Geb. datum : ……………………………. 
 

E-mail  : ………………………………………... 

 

Veiligheid : Met de inschrijving als lid erken ik bekend te zijn met het feit dat Skeeler Vrienden Drunen 
skaten en skeeleren op een zo veilig mogelijke manier wil uitvoeren. Ik beschouw het als mijn eigen 
verantwoordelijkheid om veiligheidsmiddelen (helm en evt. knie- en polsbeschermers) te dragen en weet dat 
ik niet toegelaten zal worden tot activiteiten van Skeeler Vrienden Drunen als ik niet minimaal een helm 
draag. Met de inschrijving als lid erken ik tevens dat alle activiteiten van skeeler vrienden drunen volledig op 
eigen risico worden meegedaan. De vereniging en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor enig letsel dat 
wordt opgelopen.  
 
Plaats  : …………….……………… 
Datum  : …………….……………… 
 
 
Handtekening : …………….……………… 
 

Indien minderjarig handtekening van ouder/voogd*. 
 
Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 31 december van 
het lopende jaar te geschieden via info@skeelervriendendrunen.nl     
 
U kunt het ingevulde inschrijfformulier mailen naar info@skeelervriendendrunen.nl of afgeven bij de training. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Betaling lidmaatschap 

 
▪ Pupillen (6 t/m 12 jaar) met skeelertraining €37,00 per seizoen*/** 
▪ Junioren (13 t/m 17 jaar) met skeelertraining €45,00 per seizoen*/** 
▪ Senioren (vanaf 18 jaar ) met skeelertraining €50,00 per seizoen*/** 
▪ Senioren (vanaf 18 jaar) zonder skeelertraining (vrij trainen) €30,00 per seizoen*/** 
▪ Senioren (vanaf 18 jaar) 6 Lessen voor beginners zonder lidmaatschap €48,00** 

 
*Opmerking: Eenmalig wordt er inschrijfgeld berekend voor nieuwe leden €5,00 

**Opmerking: De contributie is exclusief het KNSB lidmaatschap en aanvullende kosten om wedstrijden te 
mogen rijden. 

Na aanmelding dient de contributie binnen 2 weken overgemaakt te zijn op de rekening van Skeeler Vrienden 
Drunen. 

INSCHRIJFFORMULIER          
(PER 2019) 
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