REGLEMENT
1)-

Het lidmaatschap van een schermvereniging verplicht tevens tot het lidmaatschap van de KNAS
(Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond). Het KNAS lidmaatschap impliceert een beperkte
WA- en Ongevallenverzekering met betrekking tot het schermen.

2)-

Het (vereniging)jaar loopt altijd van januari t/m december.

3)-

Tot 21 jaar is men junior lid. Vanaf 21 jaar is men senior lid. De peildatum bij betaling per kwartaal is
de maand volgend op de maand, waarin men 21 is geworden.

4)-

Wanneer er sprake is van medicijngebruik of fysieke omstandigheden die de veiligheid bij het
schermen in gevaar kunnen brengen, dient dit te worden gemeld aan het bestuur. Bij aanmelding
dient tevens een eenvoudige “eigen” medische verklaring overlegd te worden.

5)-

Contributies KNAS:
De KNAS contributie is geïndexeerd en wordt derhalve ieder jaar door de KNAS verhoogd.
Ieder KNAS lid heeft het recht om aan wedstrijden deel te nemen onder voorwaarden zoals vermeld
op de website van de KNAS. De actuele bedragen van deze contributie zijn te vinden op de website
van Surtout.

6)-

Contributies Surtout:
Actuele contributies kunt u vinden op de website van Surtout. www.surtout.nl  info  kosten

7)-

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de penningmeester
van de vereniging. E-mail: penningmeester@surtout.nl
Er geldt een opzegtermijn van 1 kalender maand.
Daar het KNAS lidmaatschap van januari t/m december loopt, is men altijd KNAS contributie
verschuldigd van het betreffende jaar bij opzegging na 1 januari.

8)-

In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid een “strippenkaart” aan te schaffen met een
geldigheidsduur van maximaal 1 jaar na datum van afgifte. Deze kaart is persoonsgebonden en niet
overdraagbaar. De kosten van deze kaart worden uitsluitend per incasso geïnd. Men wordt of blijft
verplicht KNAS lid. Ook deze contributie wordt uitsluitend per incasso geïnd. Bij verlopen van de
strippenkaart is men verplicht een nieuwe kaart aan te schaffen of weer de normale contributie van
Surtout te betalen, tenzij men tijdig het lidmaatschap beëindigd heeft. Bij in gebreke blijven, wordt
men als lid geroyeerd. Openstaande posten worden alsnog geïnd.
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9) -

Trainingen:
Trainingen vinden plaats op de locaties Apeldoorn, Doetinchem en Zutphen.
Voor actuele dagen, tijden en locatie adressen zie onze website: www.surtout.nl.
Ieder lid van Surtout is gebonden aan een vaste locatie, echter mag het lid ook vrijblijvend trainen op
een ander locatie naar keuze. Het lid dient dit wel minimaal één week van te voren kenbaar maken bij
de betreffende locatie, zodat men rekening kan houden met het aantal leden dat komt trainen.

10) - In de pauze van de trainingen bestaat de mogelijkheid thee of water te drinken.
Eenieder dient echter altijd zijn eigen beker mee te nemen. De bekers kunnen niet in de zaal
achterblijven in verband met de beperkte opbergruimte.
11) - Gedragscode:
 Het is niet toegestaan de zaal met “buiten”-schoenen te betreden
 Schermschoenen mogen niet voorzien zijn van zwarte zolen
 Eenieder dient de aanwijzingen van de Maître en de zaal assistent op te volgen
 Eenieder dient zich respectvol en sportief te gedragen
 Tijdens het schermen moet altijd een masker en beschermende kleding gedragen worden
 In de kleedkamer dienen wapens in de sporttas of beschermhoes te blijven
 Alleen aan het einde van de les mogen wapens meegenomen worden naar de kleedkamer. De
wapens dienen direct te worden opgeborgen
 Het is ten strengste verboden in de kleedkamer te schermen
 De punt van het wapen moet buiten het schermen altijd omlaag gehouden worden
 Er mag nooit buiten het schermen met het wapen naar een ander persoon gestoken worden.
12) - Met het ondertekenen van de incasso machtiging verklaart het lid en of ouder/voogd akkoord te gaan
met de incassering van de KNAS Contributies en de incassering van de op het inschrijfformulier
aangegeven lidmaatschap en/of huur van materiaal.
13) - Indien de voorkeur gegeven wordt aan het zelf overmaken van de financiële verplichtingen vindt er
een administratieve toeslag plaats van € 2,50 per transactie.
14)-

Indien er een contributie en/of huur termijn niet geïncasseerd kan worden van de opgegeven
rekening, zal deze incassering het kwartaal erop nog een keer worden uitgevoerd met een
administratieve verhoging van € 2,50 per incasso poging.

15) - Dit reglement kan jaarlijks eenzijdig worden aangepast door het bestuur.
Deze wijziging(en) zullen worden gecommuniceerd via de e-mail, de website van Surtout en indien
van toepassing via de notulen van de algemene ledenvergadering.
Het reglement is van toepassing op zowel bestaande leden als nieuwe leden.
Het nieuwste exemplaar van het reglement is te downloaden van de Surtout site op het
ledengedeelte.
16) - Deze versie van het reglement vervangt alle voorgaande versies.
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