INITIATIECAMPAGNE
Euro Budo vzw /VVA vzw
Verzekeringsformulier voor nieuwe leden
die 2 keer gratis komen initiëren in de club.
WCAZVZW

CLUB NAAM:

WING CHUN SILAT

SPORT:

GEGEVENS VAN DE PERSOON
___________________________________________

FAMILIENAAM

................….........................................................................................

VOORNAAM

.............………......................................................................................

ADRES (straat)

...........................................................................................................

HUISNUMMER …………….. BUS …………….. POSTNUMMER …...…………….. ……………………..
GEMEENTE & LAND ............................................................................................................
Tel.: .………../…………………………………………
E-mail:

.…………………………………………………………………….……………………………..

GEBOORTEDATUM ……........../........../.......... ........../
Het ingeschreven lid kan slechts één maal genieten van een initiatieverzekering en dient daarna houder te zijn van een vergunning/verzekering van Euro Budo vzw/VVA vzw. Een initiatiecursus mag bestaan uit maximum 2 zittingen waaraan een
niet-lid kan deelnemen en dit binnen een periode van maximum 1 maand. Na afloop van de verzekerde initiatieperiode dient
het niet-lid te beslissen of het lid wordt. Het kan als niet-lid niet langer genieten van de polis, ook niet via andere aangesloten clubs. Het lid verklaart hiermee zich medisch en fysiek geschikt te weten en niet geschorst te zijn voor doping gebruik,
om aan de ingerichte sport beoefening deel te nemen. (Minderjarigen: handtekening ouder/voogd)

Datum 1ste Training ........../........../.......... ........../ Datum 2de Training ........../........../.......... ........../
NAAM & HANDTEKENING AANVRAGER

(Indien minderjarig, wettelijke verantwoordelijke)

……………………………………………………………………………………………………..

clubverantwoordelijken houden dit document bij in een register,
dit ter inzage voor de federatie en/of verzekeringsmaatschappij

INITIATIECAMPAGNE
Euro Budo vzw /VVA vzw
Verzekeringsformulier voor nieuwe leden
die 2 keer gratis komen initiëren in de club.
Het ingeschreven lid kan slechts één maal
genieten van een initiatieverzekering en dient daarna houder
te zijn van een vergunning/verzekering van Euro Budo vzw/
VVA vzw.
Een initiatiecursus mag bestaan uit maximum 2 inistiaties
waaraan een niet-lid kan deelnemen en dit binnen een periode van maximum 1 maand.
Na afloop van de verzekerde initiatieperiode dient het nietlid te beslissen of het lid wordt. Het kan als niet-lid niet langer genieten van de polis, ook niet via andere aangesloten
clubs. Het lid verklaart hiermee zich medisch en fysiek geschikt te weten en niet geschorst te zijn voor doping gebruik,
en om aan de ingerichte sport beoefening deel te nemen.
(Minderjarigen: handtekening ouder/voogd)
NAAM & HANDTEKENING AANVRAGER

………………………………………………………………………………

(Indien minderjarig, wettelijke verantwoordelijke)

Datum : ........../........../.......... ........../

clubverantwoordelijken houden dit document bij in een register,
dit ter inzage voor de federatie en/of verzekeringsmaatschappij

