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Wing	  Chun	  Tong	  vereniging	  
INSCHRIJFFORMULIER	  

	  

	  

Gegevens	  van	  het	  nieuwe	  lid	  	  
Invullen	  in	  blokletters	  a.u.b.	  

Pasfoto	  

Achternaam	   	  

Voorletter(s)	   	   Roepnaam	   	  

Adres	   	  

Postcode	   	   Woonplaats	   	  

Telefoonnummer(s)	   	  

E-‐mailadres1	   	  

Geboortedatum	   	   Geboorteplaats	   	  

Nr	  identificatiebewijs	   	  
1	  De	  Wing	  Chun	  Tong	  gebruikt	  dit	  e-‐mailadres	  voor	  alle	  communicatie!	  

Gezondheidsverklaring	  
Lijdt	  het	  nieuwe	  lid	  aan	  ziektes	  die	  het	  beoefenen	  van	  de	  sport	  eventueel	  kunnen	  beïnvloeden,	  bijv.	  Astma	  of	  
Hyperventilatie?	  Mensen	  met	  hartkwalen,epilepsie	  of	  osteoporose	  zonder	  schriftelijke	  verklaring	  van	  dokter	  of	  specialist	  
worden	  uitgesloten	  van	  lidmaatschap!	  
	   Nee	   	   Ja,	  namelijk:	   	  

	  

Machtiging	  automatische	  incasso	  
Ondergetekende	  machtigt	  de	  Wing	  Chun	  Tong	  vereniging	  om	  de	  contributie	  van	  het	  nieuwe	  lid	  te	  incasseren	  van	  
zijn/haar	  bankrekening.	  
Rekeningnummer	   	  

Rekeninghouder	   	  
	  

Hoe	  is	  de	  Wing	  Chun	  Tong	  tot	  je	  aandacht	  gekomen?	  
	   Onze	  internetsite	   	   Social	  media	   	   Krant	  

	   Mond	  tot	  mond	  (van	  vriend)	   	   Andere	  internetsite,	  namelijk:	   	  
	  

Ondertekening	  
Ondergetekende	  verklaart	  kennis	  te	  hebben	  genomen	  van	  de	  algemene	  voorwaarden	  op	  ommezijde	  en	  deze	  te	  
accepteren	  (zet	  hiertoe	  ook	  een	  paraaf	  op	  ommezijde).	  Voor	  minderjarige	  leden	  dient	  een	  ouder	  of	  voogd	  te	  
ondertekenen.	  	  
Naam	   	  

Plaats	   	   Datum	   	  

Handtekening	   	  

	  

	  

	   Paraaf	  Wing	  Chun	  Tong	  
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Wing	  Chun	  Tong	  vereniging	  
ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  

	  

Lidmaatschap	  
1. De	  minimum	  leeftijd	  voor	  lidmaatschap	  van	  de	  Wing	  Chun	  Tong	  is	  12	  jaar.	  
2. Voor	  jeugdigen	  van	  12	  tot	  18	  jaar	  dient	  een	  ouder	  of	  voogd	  het	  lidmaatschap	  voor	  hen	  aan	  te	  gaan.	  
3. Bij	  inschrijving	  dient	  het	  nieuwe	  lid	  een	  legitimatiebewijs	  te	  tonen.	  
4. Mensen	  met	  hartklachten,	  epilepsie	  of	  osteoporose	  zijn	  zonder	  schriftelijke	  toestemming	  van	  een	  arts	  of	  

specialist	  uitgesloten	  van	  lidmaatschap.	  
5. Het	  lidmaatschap	  wordt	  ieder	  kwartaal	  stilzwijgend	  met	  een	  kwartaal	  verlengd.	  
6. Het	  lidmaatschap	  dient	  schriftelijk	  (post	  of	  e-‐mail)	  opgezegd	  te	  worden	  bij	  de	  secretaris	  van	  de	  Wing	  Chun	  

Tong,	  vóór	  de	  laatste	  dag	  van	  het	  kwartaal.	  
7. Leden	  van	  de	  Wing	  Chun	  Tong	  zijn	  automatisch	  lid	  van	  de	  Nederlandse	  Culturele	  Sportbond	  (NCS).	  Hiertoe	  

geeft	  de	  Wing	  Chun	  Tong	  naam,	  adresgegevens	  en	  geboortedatum	  van	  de	  leden	  op	  aan	  de	  NCS.	  
	  
Contributie	  

8. De	  contributie	  bedraagt	  thans	  €	  30,=	  per	  maand.	  De	  hoogte	  van	  de	  contributie	  wordt	  door	  de	  algemene	  
ledenvergadering	  vastgesteld.	  

9. De	  contributie	  wordt	  per	  automatische	  incasso	  per	  kwartaal	  geïnd	  in	  de	  eerste	  week	  van	  het	  nieuwe	  kwartaal.	  
10. Leden	  die	  meer	  dan	  een	  maand	  contributie	  verschuldigd	  zijn,	  kan	  de	  toegang	  tot	  de	  lessen	  worden	  ontzegd	  

(totdat	  de	  contributie	  alsnog	  is	  betaald).	  
11. Bij	  inschrijving	  zal	  de	  contributie	  voor	  het	  restant	  van	  het	  lopende	  kwartaal	  naar	  verhouding	  worden	  geïnd.	  
12. De	  contributie	  van	  de	  NCS	  is	  inbegrepen	  bij	  de	  contributie	  van	  de	  Wing	  Chun	  Tong.	  Thans	  bedraagt	  deze	  €	  

12,50	  per	  jaar.	  
	  
Sporttenue	  en	  -‐uitrusting	  

13. Uitgezonderd	  de	  eerste	  drie	  maanden	  van	  het	  lidmaatschap	  dienen	  de	  leden	  tijdens	  de	  les	  het	  voorgeschreven	  
tenue	  te	  dragen,	  bestaande	  uit	  een	  zwarte	  broek	  met	  een	  zwarte	  jas	  met	  band	  bij	  Wing	  Chun	  en	  een	  korte	  
broek	  en	  t-‐shirt/hemd	  bij	  Sanda.	  Tijdens	  de	  warming-‐up	  mag	  een	  zwart	  t-‐shirt	  worden	  gedragen.	  De	  eerste	  drie	  
maanden	  van	  het	  lidmaatschap	  kan	  het	  lid	  sportuitrusting	  (bijv.	  handschoenen,	  scheenbeschermers)	  lenen	  van	  
de	  Wing	  Chun	  Tong,	  daarna	  dient	  het	  lid	  deze	  zelf	  aan	  te	  schaffen.	  
	  
Huishoudelijke	  zaken	  

14. Ieder	  lid	  dat	  deelneemt	  aan	  een	  activiteit	  van	  de	  Wing	  Chun	  Tong,	  doet	  dit	  geheel	  op	  eigen	  
verantwoordelijkheid.	  

15. De	  Wing	  Chun	  Tong	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  lichamelijk	  letsel,	  achtergelaten	  of	  verloren	  kleding	  of	  
voorwerpen.	  

16. De	  leden	  dienen	  de	  huishoudelijke	  regels	  van	  de	  Wing	  Chun	  Tong	  na	  te	  leven	  en	  nooit	  haar	  eer	  en	  goede	  naam	  
te	  schaden.	  De	  (assistent)	  leraar	  is	  bevoegd	  een	  lid	  de	  toegang	  tot	  de	  les	  te	  ontzeggen	  na	  overtreden	  van	  de	  
huishoudelijke	  regels.	  

17. De	  meest	  actuele	  versie	  van	  de	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  in	  te	  zien	  op	  de	  website	  van	  de	  Wing	  Chun	  Tong.	  
18. De	  Wing	  Chun	  Tong	  communiceert	  met	  de	  leden	  door	  middel	  van	  e-‐mail	  (o.a.	  nieuwsbrieven).	  De	  leden	  dienen	  

hiertoe	  een	  werkend	  e-‐mailadres	  op	  te	  geven.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Paraaf	  nieuwe	  lid

	  


