SPORTCLUB

Algemeen reglement

Algemeen
Sportclub F en F The Inner Way is een School voor Innerlijke Ontwikkeling en Rust. In onze Huis- en gedragsregels
beschrijven we de spelregels en omgangsvormen die wij
belangrijk vinden. Veilig sporten en plezier maken met elkaar is onze motto. Voor informatie met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar ons
privacy statement op www.sportclubfenf.nl

Jaar

Inschrijving
Uitsluitend correct en volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. De inschrijfdatum
geldt als begin van het lidmaatschap. Minderjarige personen kunnen uitsluitend worden ingeschreven door één
van de beide ouders of wettige vertegenwoordiger/ster.
De leiding behoudt het voorrecht inschrijving af te wijzen.
Iedereen die lid wordt van Sportclub F en F The Inner Way,
wordt tevens donateur van Stichting Activity Foundation.

Betaalwijze
Door middel van het inschrijfformulier machtigt u Sportclub F en F The Inner Way om periodiek de verschuldigde
contributies van uw bankrekening te innen. De maand
incasso’s vinden plaats rond de 1e werkdag van de maand,
bij een mislukte maandincasso wordt rond de 15e van de
maand een tweede poging gedaan. De jaarincasso’s vinden jaarlijks rond de datum van inschrijving plaats. Bij een
mislukte jaarincasso wordt binnen 14 dagen een tweede
poging gedaan. Mocht de tweede poging van de maandof jaarincasso ook mislukken dan volgt een herinnering
waarbij het verschuldigde bedrag verhoogd wordt met 15%
administratiekosten.

Contributie
We onderscheiden de contributie in: jeugd (6 t/m 12 jaar),
junioren (13 t/m 17 jaar) en senioren (vanaf 18 jaar). De
hoogte van de contributie is afhankelijk van:
•
het soort lidmaatschap (jeugd, junior of senior),
•	de wekelijkse trainingsfrequentie (1 of 2 trainingen/
week of onbeperkt),
•	het aantal sporten in combinatie met de wekelijkse
trainingsfrequentie dat beoefent gaat worden (10%,
25% of 40% combinatiekorting),
•	het aantal gezinsleden dat lid is van onze club (10% bij
twee of 20% gezinskorting bij drie of meer gezinsleden).
De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor
alle leden geldt een jaarlijkse bijdrage aan de Activity
Foundation F en F The Inner Way. (€ 25,00 voor leden tot
en met 16 jaar en € 35,00 voor leden vanaf 17 jaar).
Maand
Leden zijn maandelijks contributie verschuldigd vanaf de
datum van inschrijving, waarbij twee (2) maandtermijnen
vooruit betaling in acht worden genomen. Het maandlidmaatschap is voor onbepaalde tijd geldig vanaf de inschrijfdatum tot 2 maanden na de opzegdatum.

Leden zijn jaarlijks contributie verschuldigd vanaf de
datum van inschrijving, waarbij twaalf (12) maandtermijnen vooruit betaling in acht worden genomen, met
een 
kortingspercentage van 5% over de verschuldigde jaar contributie. Het jaarlidmaatschap is geldig vanaf
de inschrijfdatum voor een periode van telkens 1 jaar (12
maanden) tot 2 maanden na de opzegdatum.

Beëindiging lidmaatschap
De opzegging dient schriftelijk, rekening houdend met een
opzegtermijn van twee maanden, opgegeven te worden
aan de administratie. Het correspondentieadres is: Sportclub F en F The Inner Way, Lange Veemarktstraat 3, 8601
ET Sneek of via e-mail: info@sportclubfenf.nl.
Bij opzegging van uw lidmaatschap gaan wij ervan uit dat
u de jaarlijkse bijdrage als vriend van de Stichting Activity
Foundation graag wenst voort te zetten. Heel hartelijk
bedankt voor uw steun, namens alle deelnemers en vrijwilligers van onze bewegingsstimuleringsprogramma’s voor
kinderen en 55+ers.
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