OPGERICHT 5 JANUARI 1939. GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 NOVEMBER 1967, NR. 39.
SCHERMLERAAR: MAÎTRE FLORIS NONHEBEL, TELEFOON: (06) 52 86 66 80, E-MAIL: LERAARTW@SKPNET.NL
CORRESPONDENTIE: BESTUUR, JOHAN OLIE, CAAN VAN NECKLAAN 210, 2281BR RIJSWIJK
VOORZITTER: DHR. A.G. MATLA, TELEFOON: (06) 18 78 28 92, E-MAIL: VOORZITTER@TERWEER.NL
SCHERMZAAL: LAAN VAN POOT 363, 2566 DA ‘S-GRAVENHAGE, TELEFOON: (06) 52 86 66 80 (MA- , DI- EN VRIJ AVOND)
WEBSITE: WWW.TERWEER.NL

E-MAIL: SECRETARIS@TERWEER.NL

Bij Ter Weer kan iedereen vanaf 7 jaar leren schermen. In een ontspannen sfeer,
NL
recreatief of op wedstrijdniveau. Voor de jeugd zijn er vooral klassikale trainingen. Ouderen
Informatie
en meer ervaren jeugdschermers trainen zelfstandiger, schermen vooral elektrisch en
krijgen meer individuele begeleiding. Juist de mix van verschillende leeftijden die samen
2017
trainen is onze kracht. Bij Ter Weer schermen we op de floret, een steekwapen dat hoge
eisen stelt aan techniek en tactiek. Door de lichte hanteerbaarheid bij uitstek een wapen voor beginnende
schermers. Schermvereniging Ter Weer is in 1939 door Maître Ter Weer opgericht.
De leiding in handen van Maître Floris Nonhebel en trainer Alex Matla. Zij trainen schermers en begeleiden hun op
toernooien.
Maandag (Monday)

17:30 tot 18:30

jeugd beginners klassikaal

zaal open:

18:30 tot 19:30

groepstraining elektrisch

17:20 tot 21:15

19:30 tot 20:00

conditietraining wedstrijdgroep

20:00 tot 21:00

wedstrijdtraining

Dinsdag (Tuesday)

19:00 tot 20:15

jeugdtraining (en JOP)

zaal open:

20:15 tot 20:30

spel jeugd en senioren (warming-up)

18:50 tot 22:45

20:30 tot 21:15

klassikale training senioren / indiv. lessen (beginners)

21:15 tot 22:30

individuele lessen en vrij schermen senioren

Donderdag (Thursday)

18:30 tot 19:30

jonge jeugd (kuikens, benjamins)/meisjes

zaal open:

19:30 tot 20:30

jeugdtraining (en JOP)

18:20 tot 22:45

20:30 tot 21:30

indiv. lessen (cadetten+) en vrijschermen

20:30 tot 22:30

individuele lessen en vrij schermen senioren

Kosten
Leden van Ter Weer betalen jaarlijks contributie (A) aan de vereniging en maandelijks lesgeld (B) aan de maître.
Contributie en lesgeld dienen door alle leden te worden betaald en gelden vanaf aanmelding tot schriftelijke opzegging.
A.

Jaarlijkse contributie

Jeugd (t/m 17)

Volwassenen (18 en ouder)

1.

Verenigingscontributie

€ 175,00 (lager met Ooievaarspas)

€ 180,00 (lager met Ooievaarspas)

KNAS contributie

€ 23,50

€ 47,25

2.

A: Contributie bestaat uit een verenigingsdeel Ter Weer (1) voor o.a. de zaalhuur en gebruik van schermmateriaal, en als tweede
een verplicht lidmaatschap landelijke schermbond KNAS (2), met o.a. een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering bij
wedstrijden/toernooien. U krijgt de jaarlijkse factuur per mail toegestuurd.
KNAS-contributie loopt bij opzegging door tot einde jaar, er is geen restitutie mogelijk bij tussentijdse opzegging.
NB: Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk aan secretaris@terweer.nl. Mondelinge opzegging geldt niet. Bij op tijd opzeggen kan
restitutie van een deel van de verenigingscontributie gevraagd worden.

B.

Lesgeld Maître Floris

Jeugd t/m 16 (!) jaar

Schermers vanaf 16 (!) jaar

Per maand

€ 21,00 (€11 met Ooievaarspas)

€ 23,00 (€13 met Ooievaarspas)

Totaal per jaar

€ 252,00 (€132 met Ooievaarspas)

€ 276,00 (€156 met Ooievaarspas)

B: Lesgeld maakt u rechtstreeks over naar Maître Floris Nonhebel. Gebruik s.v.p. een automatische overschrijving (ovv naam
leerling en maand en jaar waarvoor u betaalt) naar NL36INGB0002032880 (IBAN), t.a.v. F. Nonhebel, in Pijnacker. NB:
Opzeggingstermijn is 1 volle maand en moet schriftelijk of per e-mail. Het lesgeld wordt maandelijks aan de leraar betaald en
kan daarom ook maandelijks eindigen, met in achtneming van genoemde maand opzegtermijn.
OPMERKINGEN
>>> Ooievaarspashouders krijgen €300 (KDM) of €150 korting op het totaal van contributie en lesgeld, afhankelijk van de
maand waarin zij lid worden.
>>> Algemene vragen secretaris@terweer.nl of: 0642077221. Schermvragen bij Floris Nonhebel (maitre) of Alex Matla
(trainer) op de schermzaal

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL DEN HAAG: NR. 40409113

