
INSCHRIJFFORMULIER  

Omnisportvereniging SNA 'SPORT NA ARBEID'  
 

 

 

Aanmelding voor : 

o Volleybal 

o Gymnastiek 

o Judo  

o Badminton 

 

Naam en voorletters :  man \ vrouw __________________________________________________ 

 

Roepnaam   ____________________________________________________________ 

 

Adres:    ____________________________________________________________ 

 

Postcode en woonplaats: ____________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer:  __________________EMAIL_____________________________________ 

 

Geboortedatum:  __________________ 

 

Lid geworden per  __________________ 

 

IBAN nummer:   ____________________________________________________________ 

 

Persoonlijke gegevens worden conform de Algemene verordening persoonsgegevens vergaard en bewaard. 

Kijk op de website van SNA voor het privacybeleid. 

 

Doorlopende machtiging    SEPA 
 
We zullen 4x per jaar de contributie innen t.w. 
25 februari, 25 mei, 25 augustus en 25 november. 
 
Als u niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.  
Vraag uw bank om de voorwaarden. 
 
Na inschrijving ontvangt u uw uniek machtigingskenmerk via de mail 
 IBAN  SNA  NL84RABO 0342714287 
Incassant ID  NL57ZZZ403214720000 

 

   Contributie per maand  betaling per: kwartaal  

 

2 t/m 11 jaar   7,-     21.00 

12 t/m 15 jaar   9.-     27.00 

16 jaar en ouder              14.-     42.00 

Turn selectieleden betalen een dubbele contributie 

Voor de volleybal en badminton competitie wordt eens per seizoen ook de bondscontributie afgeschreven   

 

Bij betaling via te ontvangen factuur wordt € 2.50 kosten in rekening gebracht 

 

Handtekening (indien minderjarig ouder of voogd ) : 

 

 

 

 

0 = naar keuze invullen  Dit formulier s.v.p. zo spoedig mogelijk bij de train(st)er inleveren 

Secretariaat: 

Vincent Borst 

Graveland 3 

2973 AE Molenaarsgraaf 

tel. 0184-641988 

Ledenadministratie: 

Nathalie van Hoorne   

Akkerwindeplaats 13 

2971 BC Bleskensgraaf 

tel. 06-48535852 

info@snasport.nl 

www.snasport.nl 

https://www.snasport.nl/algemeen/privacy/


 

Welkom bij SNA! 
 

 

Je bent natuurlijk in de eerste plaats lid geworden om 

lekker in verenigingsverband te kunnen sporten. En dat kan 

bij SNA! 

 

SNA is een omnisportvereniging met een afdeling 

volleybal, gymnastiek ,badminton en judo. Daarnaast hebben we de gelegenheid om 

individueel of in teamverband gebruik te maken van de fitnessruimte en organiseren we de 

jaarlijks terugkerende AVOND4DAAGSE  in juni. 

 

Het onderstaande geldt voor alle afdelingen, zo niet dan staat dat aangegeven. 

Lees verder en maak kennis met SNA! 

 

 

Organisatie 
De hoofdactiviteiten vinden plaats in sportzaal de SPIL te Bleskensgraaf.  

Daarnaast maken we gebruik van de sportzaal van Molenaarsgraaf. 

 

Per sport (afdeling) is er een commissie bestaande uit leden en/of trainers.  

Deze commissies regelen bijvoorbeeld wedstrijden, zorgen voor trainers en alles wat komt 

kijken bij het sporten in verenigingsverband.  

 

Er is een hoofdbestuur waarin elke commissie is vertegenwoordigd. Hier wordt beslist over 

zaken die de gehele vereniging aangaan. Bijvoorbeeld het regelen van subsidie, zalen, 

materialen, ledenadministratie en contributie.  

 

Voorzitter      Nu even vacant 

Penningmeester, vert.. volleybal:  Lineke Ouderkerk   06 22337625 

Secretariaat, vertegenwoordiging judo: Vincent Borst   0184 64 1988 

Vertegenwoordiging badminton:   Nienke Sloots  06-47547481 

Vertegenwoordiging gymnastiek:  Ria den Adel   06-20981537 

Lid/ledenadministratie gymnastiek   Nathalie van Hoorne 06-48535852 

Avond4daagse, Fitness    Lineke Ouderkerk  06 22337625 

 

De functie van  trainer wordt deels vervuld door de leden zelf.  

Ze krijgen daarvoor de mogelijkheid om via de vereniging cursussen te volgen. 

  



 

Lidmaatschap 
 

Aanmelden          middels een inschrijfformulier dat de trainer je kan verstrekken; 

Betaling        vindt plaats via automatische incasso. 

Adreswijzigingen graag tijdig doorgeven aan de ledenadministratie.  

Opzeggen             van het lidmaatschap is mogelijk per kwartaal; 1 januari, 1 april, 1 

augustus en 1 oktober en  dient  schriftelijk te gebeuren via de ledenadministratie.  

 

Voor de volleybal wordt eens per jaar ook een bedrag voor bondscontributie  afgeschreven. 

Dat  geldt ook voor het wedstrijdteam van de badminton. 

Voor de fitness betaal je via een fitnesskaart  € 2.0 0 per training. 

 

Voor vragen over contributiebetaling kunt u ook terecht bij de penningmeester. 

Over andere zaken kunt u ook terecht op onze website: www.snasport.nl 
 

Extra activiteiten 
 

Een vereniging als SNA kan alleen bestaan met inzet van de leden.  

De leden vervullen functies in commissies, het bestuur, als leiding of zetten zich op een 

andere manier in voor de vereniging.  

 

Voor de afdeling volleybal geldt dat de leden allen ingezet zullen worden om de 

wedstrijden goed te laten verlopen.  

Dit houdt onder meer in: fluiten, zaalwacht en tellen.  

 

Ouders van jeugdleden worden ingezet bij het vervoer naar wedstrijden en coaching ( niet 

verplicht) 

 

Daarnaast worden er diverse acties georganiseerd om de clubkas op peil te houden.  

Ook hiervoor kan de vereniging natuurlijk niet zonder de leden.  

Zo is er in elk voorjaar een dropverkoopactie  

en aan het eind van het jaar een eindejaarsverloting.  

Bij deze verloting krijgt elk lid van 8- 16 jaar een aantal loten om te verkopen mee.  

Laat de club niet in de steek! 

 

Statuten en huishoudelijk reglement, herziene uitgave 2005, zijn op te vragen bij het 

secretariaat of door aantekening op het inschrijfformulier. 

 

Heel veel speelplezier bij SNA, wellicht dat  jij  / u binnenkort ook dat echte SNA 

gevoel hebt! 

 

Het bestuur 

 


