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Seizoen 2017/2018 
 

 

Hartelijk welkom bij onze vereniging. We vinden het leuk dat je lid wordt van een van onze 

afdelingen. Er bestaat bij ons de mogelijkheid 2x gratis mee te trainen alvorens het 

aanmeldingsformulier ingeleverd dient te worden bij de trainer/trainster of bij de 

ledenadministratie. Voordat je dit doet is het van belang op de hoogte te zijn van een aantal 

binnen de vereniging geldende regels en afspraken. 
 

Christofoor is een omni vereniging met een algemeen-hoofdbestuur bestaande uit 6 personen. 

Binnen onze vereniging kun je diverse sporten beoefenen zoals: volleybal, 

aerobics/bodyshape en basketbal. Voor deze verschillende sporten zijn bij ons vaste 

contactpersonen aangewezen, die beschikbaar zijn voor informatie (zie pagina 2). 

 

Ons verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 30 juni. Na het verwerken van de inschrijving 

ontvangt u voor het hele seizoen een factuur, die binnen 30 dagen na factuurdatum betaald 

moet worden. Opzeggingen dienen alleen schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie 

en dienen voor 1 augustus binnen te zijn. Bij overschrijding van deze opzegdatum blijft een 

lid contributie plichtig tot de volgende opzegdatum.  

 

 

*** Contributies voor het seizoen 2017/2018 *** 

 

 

Inschrijfgeld:          €   12,00 
 

Volleybal:   Volwassenen (1.5 uur p/w - 1 avond) €  145,00  

    Volwassenen (3 uur p/w - 2 avonden) €  195,00 

 

Aerobic/BodyShape:  Volwassenen (1 uur p/w)  €  115,00 

    Volwassenen (2 uur p/w )  €  155,00 

 

 

Alle correspondentie, alsmede adreswijzigingen e.d. gaarne richten aan de 

ledenadministratie: 

 

mevr. Gitta van Houwelingen, Westerflierpad 18, 1165 NR Halfweg. Tel: 020-4976442 

Email ledenadministratie: gibrahouweel@hotmail.com of info@svchristofoor.nl 

 

Mochten er nog vragen zijn, bel ons dan. Wij hopen dat je een leuke tijd bij onze vereniging 

zult hebben en wensen je veel succes met je sportieve prestatie. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur 
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Sportvereniging Christofoor contactpersonen 

 
 

Afdeling     Naam    Bestuursfunctie 

 

 

      Vacant    Voorzitter 

  

 

      Pieter Meijer   Penningmeester 

      Tel: 06-37619166 

      E-mail: info@svchristofoor.nl 

 

 

      Annelies Klokman  Secretaris  

Tel: 020-4973533 

      E-mail: a.klokman@versatel.nl  

 

 

Ledenadministratie     Gitta van Houwelingen         Bestuurslid 

      Tel: 020-4976442 

E-mail: gibrahouweel@hotmail.com  

of info@svchristofoor.nl 

 

 

Aerobics/BodyShape    Kim Uitermark  Contactpersoon 

      Tel: 06-21525410 

        

 

Volleybal  Eva Verlinden   Bestuurslid 

Tel: 06-23271819 

E-mail: evaverlinden@hotmail.com 

 

 

Basketbal     Frank Gerritse   Bestuurslid 

      Tel: 06-53171094 

E-mail: infobasketbalchristofoor@gmail.com 

 

 

Bij bovenstaande personen kunt u terecht voor informatie en vragen. 

 

 

 

****** Website: www.svchristofoor.nl  ****** 

 

 

Website:   www.svchristofoor.nl 

 

Facebook: SV Christofoor 

info@svchristofoor.nl
mailto:a.klokman@versatel.nl
mailto:gibrahouweel@hotmail.com
mailto:info@svchristofoor.nl
mailto:evaverlinden@hotmail.com
infobasketbalchristofoor@gmail.com
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Aanmeldingsformulier sportvereniging Christofoor 

Seizoen 2017-2018 
 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de sportvereniging Christofoor. Hij/zij verklaart 

akkoord te gaan met de binnen de vereniging geldende regels, zoals die beschreven zijn in dit 

formulier en het huishoudelijk reglement. Gaarne deze bladzijde duidelijk en volledig ingevuld 

inleveren bij de trainer/trainster of bij de ledenadministratie: Mevr. Gitta van Houwelingen, 

Westerflierpad 18, 1165 NR Halfweg. 
  

Voornaam:        _______________________________  

 

Achternaam:   _______________________________ 

 

Straat en huisnummer: _______________________________ 

 

Postcode en woonplaats: _______________________________ 

 

Geboortedatum:  _______________________________ 

 

Telefoonnummer:  _______________________________  

 

Emailadres:   _______________________________ 

 

Geslacht:       man        

   vrouw  

 

Afdeling:       Volleybal  -  wil 2x per week trainen:  Ja / Nee 

       Aerobic/BodyShape  -  wil 2x per week trainen:  Ja / Nee 

 

Trainingsdag/uur:  _______________________________ 

 

Trainingsdag/uur:  _______________________________ 

 

Ik ben in contact gekomen met de sportvereniging via:  

О internet  

О vrienden  

О krant  

О school 

О anders, namelijk _______________________________ 

 

 

Datum:  _______________________________ 

 

 

Handtekening:  _______________________________ 


