
 

Aanmelding jeugdlid Schaakstad Apeldoorn 

Ik wil graag lid worden van Schaakstad Apeldoorn: 

 
Roepnaam: ………………………………………………  Alle voorletters: ……………………………. 

 
Achternaam: ………………………………………………  Geb. datum (d-m-j): …….-….….-…………. 

 
Adres: ………………………………………………  Jongen / meisje 

 
Postc./Woonpl. ………………………………………………  Telefoon: …………………………..... 

 
School ……………………………………………… Mobiel tel.(ouder): ……………………….... 

 
E-mailadres ………………………………………………  

 
De kosten van het lidmaatschap zijn afhankelijk van de leeftijd. Kinderen geboren in 2008 of later betalen € 65,- 

per jaar. Kinderen geboren vóór 2008 betalen € 90,- per jaar. Het lidmaatschap is geldig voor een jaar en loopt 

van 1 september t/m 31 augustus. Beëindiging van het lidmaatschap kan via een e-mail naar de jeugdleiding 

(jeugdcommissie@schaakstad-apeldoorn.nl) of de secretaris (secretaris@schaakstad-apeldoorn.nl). 

• Ik ga wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) akkoord met publicatie van foto’s van voornoemd 

jeugdlid (genomen tijdens toernooien, examens of andere evenementen) op websites van Schaakstad 

Apeldoorn. 

• Ik wil wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) deel uitmaken van de whatsapp-groep van de 

jeugdafdeling met bovenstaand mobiel nummer. Deelname aan deze groep is niet verplicht; 

communicatie over lessen, planning, interne competitie, enz. vindt hoofdzakelijk plaats via e-mail. 

Schaakstad Apeldoorn int de contributie bij voorkeur via automatische incasso. Mocht u het onverhoopt niet 

eens zijn met de incasso, kunt u deze via uw bank uiterlijk tot acht weken na de incasso laten terugboeken. 

Ik ga akkoord met het automatisch afschrijven van de verschuldigde contributie door de penningmeester van 

Schaakstad Apeldoorn van mijn rekening. 

Naam ouder/verzorger: ……………………………………….. Datum: …………………………………… 

Handtekening:       IBAN: …………………………………….. 

 
 
 
Door het lidmaatschap van onze vereniging is het jeugdlid automatisch lid van de OSBO en KNSB. Deze bonden geven de 

gegevens van de jeugdleden door aan NOC*NSF ten behoeve van het verkrijgen van subsidie. Het gaat hierbij uitsluitend om 

de volgende gegevens die alleen voor statistische analyses ten behoeve van de sportbonden gebruikt mogen worden: 

postcode, geboortedatum, geslacht, begindatum van het lidmaatschap van de sportbond, tak van sport. 

 
NOC*NSF verwerkt deze persoonsgegevens van de betrokkenen van de bond voor: 

• het jaarlijks per sportbond vaststellen van het exacte aantal leden om aldus het door de sportbonden in de algemene 

vergadering van NOC*NSF uit te brengen aantal stemmen te kunnen bepalen; 

• het op basis van statistische gegevens onderbouwen en evalueren van het beleid en de strategie op het gebied van 

sportdeelnamevraagstukken.  


