Seizoen 2018/2019
Hartelijk welkom bij onze vereniging. We vinden het leuk dat je lid wordt van een van onze afdelingen. Er
bestaat bij ons de mogelijkheid 3x 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, badminton, judo 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 1 juli. 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 2018/2019 ***
Inschrijfgeld:

12,00

Volleybal:

Jeugd 11-21 jaar (1 uur p/w + trainer)
Volwassenen (1.5 uur p/w - 1 avond)
Volwassenen (3 uur p/w - 2 avonden)

175,00
150,00
200,00

Aerobic/Bodyshape:

Volwassenen (1 uur p/w)
Volwassenen (2 uur p/w)

120,00
160,00

Badminton:

Volwassenen (2 uur p/w) maandag: Kinheim
Volwassenen (3 uur p/w) vrijdag: de Olm
Jeugd 6-24 jaar (1 uur p/w) vrijdag: Kinheim

150,00
180,00
160,00 (incl. trainer)

Judo:

Jeugd 4-6 of >7 jaar (1 uur p/w + trainer)

175,00 (incl. judopak)

Basketbal:

Recreatief
Recreatief
1 uur p/w
2 uur p/w
Competitie*
Jeugd U8 -U12-BSC
114,00
164,00
226,00
JeugdU14-U20
129,00
261,00
U22+Senioren
154,00
204,00
296,00
* Inclusief 2 keer trainen p/week, bondsbijdrage, tenue en zaalhuur voor thuiswedstrijden.
Alle contributies kunnen in meerdere termijnen betaald worden, neem hiervoor contact op met de
penningmeester!
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

Hoofdbestuur

Frank Gerritse
Voorzitter
Tel: 06-53171094
E-mail: info@svchristofoor.nl

Hoofdbestuur

Pieter Meijer
Penningmeester
Tel: 06-37619166
E-mail: info@svchristofoor.nl

Hoofdbestuur

Annelies Klokman
Secretaris
Tel: 020-4973533
E-mail: info@svchristofoor.nl

Hoofdbestuur

Gitta van Houwelingen
Ledenadministratie
Tel: 020-4976442
E-mail: info@svchristofoor.nl

Aerobics/Bodyshape

Kim Uitermark
Afgevaardigde Aerobics
Tel: 06-21525410
E-mail: info@svchristofoor.nl

Volleybal

Lisanne Enthoven
Afgevaardigde Volleybal
Tel: 06-42341700
E-mail: info@svchristofoor.nl

Basketbal

Romario van het Land
Afgevaardigde Basketbal
Tel: 06-34230787
E-mail: info@svchristofoor.nl

Badminton

Ton Bloemberg
Afgevaardigde Badminton
Tel: 020-4973026
E-Mail: info@svchristofoor.nl

Judo

Vacant
Afgevaardigde Judo
Tel:
E-Mail: info@svchristofoor.nl
Bij bovenstaande personen kunt u terecht voor informatie en vragen.
****** Website
Website: www.svchristofoor.nl

Facebook: SV Christofoor
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Aanmeldingsformulier sportvereniging Christofoor
Seizoen 2018-2019
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:
Afdeling:

Trainingsdag/uur:

man
vrouw
Aerobic/Bodyshape - wil 1x per week train
Badminton - 2 uur/week op maandag in Kinheim zaal
Badminton - 3 uur/week op vrijdag in de Olm
Jeugd Badminton-1 uur/week op vrijdag in Kinheim zaal
Basketbal: - wil 1x per week trainen
Basketbal: - wil competitie spelen
Judo voor jeugd 4-6 of >7 jaar: 1x per week trainen
Volleybal - wil 1x per week trainen: in de Olm
Volleybal voor jeugd 11-21 jaar: wil 1x per week trainen

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee

_______________________________

Ik ben in contact gekomen met de sportvereniging via:
internet
krant
school
vrienden
anders, namelijk _______________________________
Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier geef ik het bestuur van Sportvereniging Christofoor
toestemming om mijn gegevens zoals vermeld op dit formulier te verwerken in de ledenadministratie.
Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens en de privacy kunt u vinden op onze website
www.svchristofoor.nl
Datum:

____________________

Handtekening:

____________________

• Voor meer informatie over financiële ondersteuning, zie achterzijde
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FINANCIELE ONDERSTEUNING
Voor kinderen is er de mogelijkheid om beroep te doen op fondsen die financieel kunnen ondersteunen. In
de Haarlemmermeer werkt de Gemeente samen met Stichting Leergeld en het Jeugdsport fonds. Bij
Stichting Leergeld doen de ouder(s) verzorger(s) zelf de aanvraag bij de Stichting. Bij het Jeugdsportfonds
doet een intermediair de aanvraag.
Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die sportkansen geeft aan kinderen vanaf 4 tot en met
18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging.
Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Het gaat
om gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het
sociaal minimum. Mocht u contact willen krijgen met de intermediair in Zwanenburg dan kunt
u contact opnemen met mij en zal ik u doorverwijzen. Spelregels JeugdSportfonds Haarlemmermeer, zie:
http://s3-eu-west1.amazonaws.com/jeugdsportfonds.nl/keplarcms/items/imagevalues/000/004/630/original/Haarlemmermeer.
pdf?1382621825
Stichting Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld, die ter plaatse
steun verlenen aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Bij een beperkte inkomenssituatie
van hun ouders of verzorgers kunnen de kinderen onvoldoende deelnemen aan schoolse en buitenschoolse
activiteiten. Ouders en verzorgers die wonen in de gemeente Haarlemmermeer met maximaal 110% van het
minimum inkomen, kunnen bij Leergeld Haarlemmermeer hulp aanvragen via het aanvraagformulier. Dit
kan variëren van de aanvraag voor schoolse- en buitenschoolse activiteiten, lessen op cultureel en muzikaal
gebied, zwemlessen en eventueel hulp in natura.
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